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Новите препоръки [1] излизат 9 години след 
предходните, които бяха разработени съвместно 
от Европейското кардиологично дружество (ESC), 
American College of Cardiology и American Heart 
Association [2].

През изминалия период бяха натрупани нови 
данни, основно в областта на сърдечната генети-
ка и катетърната аблация, а също така бяха съз-
дадени алтернативи на класическия трансвенозен 
имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD). 
Тези нови данни и нови технологии са заели място 
в последното издание на препоръките.

В самото начало са дадени максимално 
прецизни дефиниции на термините и поняти-
ята. Препоръките започват с подчертаване на 

значението на аутопсията при всички жертви на 
внезапна смърт (клас І), както и на молекуляр-
ната аутопсия (послесмъртен генетичен анализ 
за наследствени каналопатии или кардиоми-
опатии) (клас ІІа) при жертвите на необяснима 
внезапна смърт. Важността на аутопсията се оп-
ределя от възможността за превенция на вне-
запна сърдечна смърт (ВСС) при живите род-
ственици при доказване на първични генетични 
аритмични заболявания или насочване към тър-
сене на такива.

С оглед факта, че 20% от случаите на ВСС на-
стъпват извън дома, се препоръчва осигуряване на 
възможност за обществено достъпна дефибрила-
ция на места с големи струпвания на хора – лети-
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ща, гари, стадиони, училища, големи зали, влакове, 
кораби, самолети и др. (клас І).

При пациенти с подозирана или документирана 
камерна аритмия поведението във всички случаи 
следва схемата: поставяне на коректна диагноза 
– определяне на прогнозата – определяне на необ-
ходимостта от лечение и вида му съобразно про-
гнозата и симптомите – провеждане на лечение, 
когато е необходимо.

Подробни и ясни са препоръките за използване 
на различните видове амбулаторно ЕКГ монитори-
ране при поставяне на диагнозата и на образните 
(неинвазивни и инвазивни) и функционалните из-
следвания при определяне на прогнозата. Тези из-
следвания могат да дадат етиологична диагноза и 
показват дали аритмията се развива при структур-
но сърдечно заболяване, което предполага по-лоша 
прогноза (особено при тежка левокамерна дисфунк-
ция), или при структурно нормално сърце. Практи-
чески всички неинвазивни образни и функционални 
изследвания имат индикации от клас І. При опре-
делени ситуации сърдечният магнитен резонанс, 
компютърната томография, както и коронарната ар-
териография имат индикация от клас ІІа. Приложе-
нието на електрофизиологичното изследване като 
самостоятелен диагностичен метод остава относи-
телно ограничено – индикация от клас І има само 
при пациенти със стар миокарден инфаркт (МИ) и 
симптоми, суспектни за камерна аритмия, или при 
пациенти със структурно сърдечно заболяване и 
синкоп с предполагаема ритъмна причина. При 
първичните аритмични генетични заболявания сър-
цето по правило е структурно нормално и прогно-
зата се определя от наличието на неблагоприятни 
събития – синкоп с ритъмен произход, абортиран 
сърдечен арест, ресусцитирана внезапна сърдечна 
смърт. При тези пациенти не трябва по презумпция 
да се приема, че синкопът винаги е с ритъмна гене-
за и преди да се предприемат мерки за превенция 
на ВСС, е необходимо да се изключи неритъмен 
синкоп (неврално-медииран, психогенен, несинкоп-
на преходна загуба на съзнание).

Подчертана е ролята на медикаментозната те-
рапия, насочена към предотвратяване или заба-
вяне на развитието на аритмогенния субстрат при 
структурно сърдечно заболяване – медикаменти, 
които нямат пряк електрофизиологичен ефект вър-
ху възбудно-проводната система и работния ми-
окард, но доказано намаляват общата смъртност 
чрез предотвратяване/забавяне на развитието на 
сърдечна недостатъчност (СН) и чрез предотвра-
тяване на нови тласъци на миокардна некроза при 
пациенти с коронарна болест след МИ (АСЕ инхи-
битори или ангиотензин-рецепторни блокери, бе-
та-блокери, антагонисти на минерал-кортикоидните 

рецептори, липидопонижаващи препарати) (клас І) 
[1, 3, 4]. Антиаритмичните медикаменти при струк-
турно сърдечно заболяване (на практика само ами-
одарон) имат място само за облекчаване на симп-
томите и за намаляване броя на рецидивите на 
камерна тахикардия (КТ), респективно на шоковете 
от имплантиран ICD, при пациенти с индикация за 
вторична превенция (клас ІІа), но не са показани за 
първична превенция на ВСС, нито за намаляване 
на общата смъртност (клас ІІb) [1, 3, 4].

Препоръката за първична превенция на ВСС 
с ICD е непроменена – пациенти с левокамерна 
фракция на изтласкване (ЛКФИ) < 35%, независимо 
от етиологията (исхемична или неисхемична), под-
лежат на имплантация на ICD при СН ІІ-ІІІ фК по 
NyhA след поне 3-месечна оптимална медика-
ментозна терапия, ако се очаква да преживеят в 
добър функционален статус > 1 година (клас І).

 При пациентите с остър МИ е необходимо не-
посредствено преди дехоспитализацията да се на-
прави повторна оценка на ЛКФИ и в случаите на 
ФИ ≤ 35% да се оптимизира лечението срещу СН, 
а не да се бърза с имплантиране на ICD за пър-
вична превенция (клас І). След период от 40-80 дни 
(6-12 седмици) се препоръчва преоценка и само 
при персистираща ЛКФИ под 35% трябва да се об-
мисли имплантация на ICD (клас І). Смисълът на 
тази препоръка е да се избегне ненужното имплан-
тиране на устройство, от което може да няма полза 
(при евентуално повишаване на ЛКФИ), но при кое-
то възможните рискове са постоянни, независимо 
от ЛК функция. Подобно трябва да е поведението 
и при новодиагностицирана и поради това неле-
кувана досега неисхемична дилатативна кардио-
миопатия (НИДКМП) с ЛКФИ ≤ 35% – първичната 
превенция чрез ICD е оправдана само при липса на 
благоприятно повлияване на помпената функция 
от поне 3-месечно оптимално медикаментозно ле-
чение (клас І). Нерядко започването на адекватно 
лечение срещу СН в рамките на 3-6 месеца води до 
отчетливо подобряване на ЛК функция с покачване 
на ФИ > 35%, при което пациентите излизат извън 
индикациите за имплантация на ICD за първична 
превенция на ВСС.

За пръв път в препоръките намира място и под-
кожният кардиовертер-дефибрилатор – устройство 
само с дефибрилираща функция (засега недостъп-
но в България), което се имплантира изцяло под-
кожно извън гръдната клетка (вкл. дефибрилира-
щият електрод) и така се избягват редица възмож-
ни сериозни усложнения, типични за трансвенозния 
кардиовертер-дефибрилатор. Подкожният ICD не 
осигурява антитахикардна и антибрадикардна сти-
мулация (освен за 30 секунди след подаден шок) 
и може да бъде алтернатива при пациенти без ин-
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дикации за антибрадикардна стимулация/ресин-
хронизираща терапия и с продължителни камерни 
аритмии, които не могат да бъдат погасени с анти-
тахикардна стимулация (полиморфна КТ/камерно 
мъждене – КМ) (клас ІІа) или при пациенти с очак-
вана дългосрочна нужда от ICD (напр. млади хора с 
първични аритмични генетични синдроми), пациен-
ти с инфекция на трансвенозен ICD или такива без 
подходящ венозен достъп (клас ІІb). 

За първи път в препоръките намира място и 
използването на кардиовертер-дефибрилатор жи-
летка (външно устройство с дефибрилиращи и 
ЕКГ електроди, прикрепени към система от колани, 
което буквално се облича от пациента, подобно на 
елек или жилетка – оттам и английското название 
wearable cardioverter). Това устройство (също не-
достъпно в България) може да се прилага при па-
циенти с ниска ЛКФИ ≤ 35% и съответно с моментен 
риск от ВСС, при които обаче може да се очаква по-
добрение на помпената функция и покачване на ФИ 
> 35% (напр. пациенти след коронарна хирургия, 
остър МИ, остър миокардит, перипартална КМП). В 
интервала (обикновено 6-12 седмици) до вземане 
на окончателно решение дали да се имплантира, 
или не трансвенозен ICD, пациентът може да носи 
дефибрилатор-жилетка (клас ІІb).

За вторична превенция на ВСС при подлежащо 
структурно сърдечно заболяване ICD е средство на 
избор при хемодинамично нестабилна КТ или КМ 
на фона на оптимално лечение и при липса на об-
ратими причини (клас І), вкл. при пациентите след 
МИ с ФИ < 45% (клас ІІа). Трябва да припомним, 
че проучванията за вторична превенция чрез ICD 
доказаха намаляване на смъртността по всички 
причини само при пациенти с хемодинамично нес-
табилна КТ или КМ с ФИ < 35-40%, а при ФИ > 40-
45% ICD намалява само ритъмната смъртност, но 
не и тази по всички причини [5].

При първичните аритмични генетични синдроми 
имплантация на ICD е показана само за вторична 
превенция, т.е. при изява на събития (прекъснат 
сърдечен арест, ресусцитирана ВСС, рецидивира-
щи синкопи с ритъмна генеза) (клас I). Първична 
превенция на ВСС чрез ICD обаче не е показана 
поради липса на маркери за адекватна стратифи-
кация на риска. През последните няколко години 
(вкл. и след издаването на препоръките) бяха пуб-
ликувани данни за маргинална или липсваща полза 
при персистиращ риск от усложнения при първична 
превенция, което обуславя тази препоръка [6, 7]. 
Първичната превенция с медикаменти обаче е по-
казана при някои от тези заболявания – напр. при 
синдрома на дългия QT-интервал и катехоламинер-
гичната полиморфна КТ лечението с бета-блокери 
е задължително, вкл. при липса на симптоми (клас 

І). В някои случаи медикаментите имат много важна 
роля и при вторична превенция – напр. хинидин 
при синдром на Brugada с електрическа буря или 
с противопоказания/нежелание на пациента за ICD 
(клас ІІа) или хинидин/соталол при синдром на къ-
сия QT-интервал с противопоказания/нежелание на 
пациента за ICD (клас ІІb), или добавен флекаинид 
при рецидивираща на фона на бета-блокери кате-
холаминергична полиморфна КТ и контраиндика-
ция/нежелание на пациента за ICD (клас ІІа).

Особено важен момент е изрично подчерта-
ната необходимост преди имплантация на ICD да 
се обсъди подробно с пациента смисълът от лече-
нието, очакваните ползи и възможните странични 
ефекти и усложнения, като това обсъждане трябва 
периодично да се повтаря в хода на прогресията на 
болестта (клас І). Препоръчва се и предварително 
обсъждане на деактивиране на ICD при навлизане 
на заболяването в терминален стадий, за да се из-
бегне излишното страдание и удължаване на агони-
ята (клас ІІа).

Катетърната аблация излиза значително по-на-
пред в терапевтичните възможности в сравнение с 
предишни препоръки поради натрупания опит, тех-
нологичния напредък и по-доброто разбиране на 
механизмите на камерните аритмии при различни 
състояния. При идиопатични КТ тя е средство на 
първи избор при аритмии от дясната камера и при 
фасцикуларна левокамерна тахикардия (клас І). 
При аритмии с други локализации в лявата каме-
ра или от атриовентрикуларните клапни пръстени 
все още първо се препоръчва опит за медикамен-
тозно лечение с антиаритмични препарати от клас 
Іс. При неуспех от медикаментозното лечение или 
нежелание на пациента за прием на медикаменти 
средството на избор отново е катетърната аблация 
(клас ІІа).

При структурно сърдечно заболяване катетър-
ната аблация се препоръчва като средство на из-
бор (обикновено след предварителна импланта-
ция на ICD) в няколко клинични ситуации: при КТ, 
свързана с цикатрикс (обикновено постинфарктна); 
при електрическа буря; при риентри с участие на 
бедрата на проводната система (бедрено риентри). 
Проведените през последните години проучвания 
показаха, че катетърната аблация на КТ, свър-
зана с цикатрикс, драматично намалява броя на 
рецидивите, без да влошава ЛКФИ и без да увели-
чава смъртността по всички причини. Освен това 
от доста години е известен т.нар. шоков парадокс, 
според който шоковете от ICD (независимо дали 
са мотивирани, или немотивирани) са свързани с 
увеличаване на общата смъртност [8-10]. Именно 
поради тази причина подаването на шокове от ICD 
дори след оптимално програмиране [11], съобра-



Ч. Шалганов8

зено със съвременните схващания, е индикация 
за извършване на катетърна аблация (клас І), като 
дори само един подаден шок може да е достатъчна 
причина за извършване на аблация (клас ІІа) при 
пациенти със стар МИ. При НИДКМП обаче аблаци-
ята, мотивирана от единични подадени шокове от 
ICD, остава на заден план заради факта, че арит-
могенният субстрат много често е интрамиокарден 
или епикарден, поради което нерядко е необходи-
ма епикардна аблация с перкутанен трансперикар-
ден достъп, и непосредствените и отдалечените 
резултати все още не са удовлетворителни (клас 
ІІb). Електрическата буря (3 или повече епизода 
на камерна аритмия в рамките на 24 часа, изисква-
щи купиране) е състояние, което завършва по пра-
вило със смърт, ако не се предприемат незабавни 
мерки. При неовладяване на състоянието с меди-
каментозно лечение катетърната аблация е сред-
ство на първи избор, независимо от подлежащото 
сърдечно заболяване, вкл. и при НИДКМП (клас І). 
Камерната тахикардия при бедрено риентри се 

поддава много лесно и ефективно на аблация, така 
че, ако се докаже този механизъм, аблацията отно-
во е средство на първи избор, вкл. при пациенти с 
НИДКМП, където този вид тахикардия е относител-
но най-чест (клас І).

Обобщено мястото на различните терапевтич-
ни методи при различните групи камерни аритмии е 
представено в таблица 1.

И така, след 9 години вече разполагаме с нови 
Европейски препоръки за поведение при камерни 
аритмии и за превенция на ВСС. Необходимо е 
всички ние, кардиологичната общност в България, 
да ги възприемем максимално бързо и да ги прила-
гаме доколкото е възможно в клиничната практика. 
Предвид катастрофалната ситуация в здравеопаз-
ването с изкуствени лимити, налагани императивно 
в болничната и доболничната помощ, и с тежки фи-
нансови рестрикции, затрудняващи въвеждането не 
само на нови, но и на отдавна утвърдени методи за 
диагностика и лечение с доказана полза, това ще 
бъде сериозно предизвикателство за всички нас.

Таблица 1

Метод на лечение Идиопатични камерни  
аритмии 

При структурно сърдечно  
заболяване 

При генетични  
каналопатии 

Антиаритмични меди-
каменти

За облекчаване на симптомите 
или при предпочитание на па-
циента 

За намаляване броя на шоковете 
от ICD и/или за облекчаване на 
симптомите 

Задължителни в зависимост 
от заболяването или при 
определени условия 

Катетърна аблация
Най-често е средство на първи 
избор за дефинитивно излеку-
ване

Средство на първи избор при елек-
трическа буря или при ≥ 1 шок от 
ICD, или при риентри с участие на 
бедрата на проводната система

Не се прилага 

ICD за вторична пре-
венция* 

Само при идиопатично КМ или 
short-coupled TdP 

Средство на първи избор при КМ или 
хемодинамично нестабилна КТ 

Средство на първи избор 
при определени условия 

ICD за първична пре-
венция* Не се прилага 

Средство на първи избор при СН 
ІІ-ІІІ фК, ЛКфИ ≤ 35% и при оч-
аквана преживяемост в добър 
функционален статус > 1 година 

Не се препоръчва поради 
лош баланс полза/риск 

ICD – имплантируем кардиовертер-дефибрилатор; КТ – камерна тахикардия; КМ – камерно мъждене; ЛКфИ – левокамерна фракция 
на изтласкване; СН – сърдечна недостатъчност; Short-coupled TdP – полиморфна камерна тахикардия тип Torsades de Pointes, триге-
рирана от екстрасистола с къс куплиращ интервал
* Обсъждането на потенциалните проблеми относно качеството на живот с ICD, вкл. в перспективата на болестната прогресия, е задъл-
жително при всички пациенти преди имплантацията

Библиография

1. Priori, S. G., C. Blomström-Lundqvist, A. Mazzanti et al. 
ESC Guidelines for the management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart 
J, 2015;36(41):2793–867. 

2. Zipes, D. P., A. J. Camm, M. Borggrefe et al. ACC/AHA/
ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of 
the American College of Cardiology/American Heart Association Task 

Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice 
Guidelines (Writing committee to develop guidelines for management 
of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden 
cardiac death). J Am Coll Cardiol, 2006;48(5):e247– e346. 

3. Priori, S. G., E. Aliot, C. Blomstrom-Lundqvist, et al. Task 
force on sudden cardiac death of the European Society of Cardiology. 
Eur Heart J, 2001;22(16):1374–450. 

4. Priori, S. G., E. Aliot, C. Blomstrom-Lundqvist, et al. Update 
of the guidelines on sudden cardiac death of the European Society 
of Cardiology. Eur Heart J, 2003;24:13-5.

Не е деклариран конфликт на интереси



Кратък обзор на новите препоръки... 9

5. Connolly, S. J., A. P. Hallstrom, R. Cappato et al. Meta-
analysis of the implantable cardioverter defibrillator secondary 
prevention trials. Eur Heart J, 2000;21(24):2071-8.

6. Olde Nordkamp, L. R. A., A. A. M. Wilde, J. G. P. Tijssen et 
al. The ICD for primary prevention in patients with inherited cardiac 
diseases: indications, use, and outcome: a comparison with secondary 
prevention. Circ Arrhythm Electrophysiol, 2013;6(1):91-100.

7. Olde Nordkamp, L. R. A., P. G. Postema, R. E. Knops et al. 
Implantable cardioverter-defibrillator harm in young patients with 
inherited arrhythmia syndromes: a systematic review and meta-
analysis of inappropriate shocks and complications. Heart Rhythm, 
2016;13(2):443–54.

8. Daubert, J. P., W. Zareba, D. S. Cannom et al. Inappropriate 
implantable cardioverter-defibrillator shocks in MADIT II: frequency, 

mechanisms, predictors, and survival impact. J Am Coll Cardiol, 
2008;51(14):1357–65. 

9. Poole, J. E., G. W. Johnson, A. S. Hellkamp et al. Prognostic 
importance of defibrillator shocks in patients with heart failure. N Engl 
J Med, 2008;359(10):1009-17. 

10. van Rees, J. B., C. J. B. Borleffs, M. K. de Bie et al. 
Inappropriate implantable cardioverter-defibrillator shocks: 
incidence, predictors, and impact on mortality. J Am Coll Cardiol 
2011;57(5):556–62.

11. Wilkoff, B. L., L. Fauchier, M. K. Stiles et al. 2015 HRS/
EHRA/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on optimal 
implantable cardioverter-defibrillator programming and testing. Heart 
Rhythm, 2016;13(2):e50-e86.



Българска кардиология 
том ХXII, 2016, № 2ДРУЖЕСТВО  

НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

РЕДАКЦИОНЕН КОМЕНТАР
EDITORIAL

Инфекциозният ендокардит (ИЕ) е заболяване, 
което се променя, но все още води до висока вътре-
болнична смъртност.

През последните години епидемиологията на ИЕ 
е по-различна, от една страна, във връзка с по-го-
лямата честота на дегенеративните клапни лезии и 
интравенозната употреба на наркотични вещества, 
от друга страна – с имплантацията на клапни проте-
зи, интракардиални дивайси и инвазивни процедури.

На този етап мненията за антибиотичната профи-
лактика са противоречиви. След промените в Европей-
ските препоръки през 2009 г. с ограничаването ѝ, е от-
четена тенденция за повишаване на честотата на ИЕ. 
Доказателствата за това обаче не са достатъчни, за да 
бъдат модифицирани препоръките от 2009 г. Поради 
тази причина антибиотичната профилактика продъл-
жава да се препоръчва само при най-високорисковите 
за ИЕ пациенти. Все пак превантивни мерки трябва да 
се вземат при всички пациенти със сърдечно заболя-
ване. Обръща се специално внимание на ролята на 
добрата орална хигиена и редовните стоматологични 
прегледи, както и на превенцията на нозокомиалните 
ИЕ, придобити в болнични условия [1, 2].

Докато в препоръките от 2009 г. се подчертава 
ролята на ехокардиографското изследване, на пре-
ден план през 2015 г. излизат другите образни ме-
тодики. За диагнозата на ИЕ са важни компютърна-
та томография (СТ) и нуклеарните методи (F-FDG 
РЕТ-СТ, SPECT-CT с маркирани левкоцити). Те са 
от голяма полза за диагнозата и поведението при 
ИЕ и са включени в диагностичния алгоритъм [1-
3]. Към диагностичните модифицирани критерии 
на Duke са добавени още два главни критерия от 
образната диагностика: 1) наличие на паравал-
вуларни лезии, установени със СТ и 2) абнормна 
активност около клапни протези, регистрирана с 
18F-FDG PET/CT или SPECT/CT с радиомаркирани 
левкоцити. За диагноза на емболичните усложне-
ния се препоръчват ядрено-магнитното резонансно 
изследване (за мозъчни емболи) и СТ и/или РЕТ/СТ 
(за белодробен и с друга локализация емболизъм).  
Детекцията на асимптомни емболични инциденти 
или съдови феномени чрез образна методика е до-
бавена като малък критерий.

Ранното диагностициране, ранното започване 
на антибиотична терапия, както и ранната хирургия, 

са в основата на комплексната стратегия за поведе-
ние при ИЕ.

За първи път се отделя специално внимание 
на значението на работата в екип при лечението и 
поведението на ИЕ. Мултидисциплинарният подход 
със съвместната работа на кардиолози, кардиохи-
рурзи и специалисти по инфекциозни заболявания, 
както и възможността за бързо провеждане на ди-
агностични процедури и оперативно лечение в ре-
ферентните центрове, е от ключова роля в терапев-
тичния подход при ИЕ [1-2].

Темата за антибиотичната терапия е противоре-
чива. Препоръчват се нови антибиотични стратегии 
в лечението на ИЕ със стафилококови причините-
ли. Все още въпросът стои открит при пациентите с 
най-тежките форми на ИЕ.

Въпросът за определяне на точното време за 
оперативно лечение на ИЕ е повдигнат още в препо-
ръките от 2009 г., като през 2015 г. е подложен на до-
пълнително изясняване. Особено внимание е обър-
нато на поведението при специфични ситуации, като 
ИЕ в интензивните отделения, ИЕ при злокачестве-
ни заболявания и небактериален марантичен ИЕ.

На този етап препоръките са базирани на мнения 
на експерти и са с по-ниско ниво на доказателственост. 
Причината за това са по-малката честота на заболя-
ването и малкият брой рандомизирани проучвания и 
метаанализи. Много от въпросите остават открити и 
изискват по-нататъшни изследвания и наблюдения.
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Резюме. Диагностичната стойност на стрес-ехокардиографията се основава на индуцирането на миокардна исхемия, която 
се проявява като транзиторно влошаване на сегментната кинетика. Абнормната кинетика е ранен маркер с голяма 
сензитивност и специфичност за диагностициране на развитието на исхемия. Стрес-ЕхоКГ при пациентите със 
суспектна или диагностицирана коронарна болест дава възможност за оценка в много аспекти по отношение на 
наличието, локализацията и степента на коронарните стенози, виталния миокард, както и глобалните промени 
в лявата камера. Тази информация и функционалната оценка при наличие на коронарни стенози, както и след 
проведена перкутанна интервенция за установяване на рестенози, е от значение при вземане на решение за 
реваскуларизация. За адекватната интерпретация на данните е необходима определена стратегия за анализ, в 
зависимост от поставената цел на изследването. Тълкуването на резултатите обаче не е еднозначно. То зависи 
от други фактори, по-важните от които са тип на коронарната циркулация, наличие на дву- и триклонова коронарна 
болест, прекаран миокарден инфаркт, електрическа диссинхрония.
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Summary. Diagnostic value of stress echocardiography is based on induction of myocardial ischemia which is revealed as a transient 
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Диагностичната стойност на стрес-ехокарди-
ографията (стрес-ЕхоКГ) се основава на индуци-
рането на миокардна исхемия, изявяваща се като 
транзиторно влошаване на сегментната кинетика. 
Абнормната кинетика е ранен маркер, който има 
голяма сензитивност и специфичност за развитие-
то на исхемия [1]. Сегментните нарушения пред-
шестват ЕКГ промените и появата на стенокард-
на симптоматика. Фактът, че коронарната оклузия 
води до много бързо развитие на нарушения в кине-
тиката, за първи път е демонстриран през 1935 г. от 
Tennant и Wiggers при животински модел [2]. Това е 
използвано впоследствие в разработването на ме-
тоди за диагноза на миокардната исхемия както в 
покой, така и при стрес-тест. 

Пациентите с коронарна болест и сърдечна не-
достатъчност могат да имат обширни зони от ми-
окарда, които са виабилни, но с дисфункция пора-
ди намалена коронарна перфузия. Сегментите с 
акинезия или тежка хипокинезия запазват способ-
ността си за възстановяване на контрактилитета 
при възстановяване на перфузията. Това може да 
бъде преценено с използването на фармакологич-
на стрес-ЕхоКГ с оценка на контрактилния резерв. 
Въпросът е от изключително значение за вземане-
то на решение за реваскуларизация, която може да 
подобри ЛК помпена функция и прогнозата на па-
циента [3, 4].

В областта на ЕхоКГ през последните години 
стана възможно използването на съвременни ме-
тодики (контрастна ЕхоКГ, тъканен Doppler, speckle 
tracking, 3D-ЕхоКГ), които дават възможност не 
само за качествена, но и за количествена оценка на 
левокамерната (ЛК) регионална и глобална функ-
ция, с възможност за обективна оценка.

Показания за стрес-ехокГ При коронарна 
болест

Стрес-ЕхоКГ е показана [3, 4, 5] при установена 
или суспектна коронарна болест с цел: 

 ¾ диагностициране на коронарна болест;
 ¾ прогнозиране и рискова стратификация при 

вече установена диагноза:
 − прекаран миокарден инфаркт − за оценка 

на виабилност на миокарда;
 − гранични стенози − за оценка на хемодина-

мичната им значимост;
 ¾ оценка след коронарна реваскуларизация;
 ¾ установяване на региона на исхемия;
 ¾ изясняване на етиологията на задух при уси-

лие.
На стрес-ЕхоКГ подлежат пациентите с контра-

индикации или невъзможност да проведат стрес-
ЕКГ тест, при недиагностични резултати от стрес-

ЕКГ тест, при ляв бедрен блок (ЛББ) или значителни 
изходни ЕКГ промени или при проведен субмакси-
мален стрес-ЕКГ тест. 

Тестът с физическо натоварване е по-физио-
логичен. Може да се използва велоергометър или 
тредмил. При невъзможност за провеждане на адек-
ватно физическо натоварване, както и в случаите 
за оценка на виталитет, се предпочита фармаколо-
гичен стрес-тест. В България се използва предимно 
добутамин. Физическото натоварване и добутаминът 
действат чрез повишаване на миокардните кисло-
родни нужди, а дипиридамолът – чрез намалямане 
на субендокардния кръвоток поради неравномерна 
вазодилатация и “steal” феномен [6, 7]. 

В Европейските и Американските препоръки 
[3, 5] са описани протоколите за провеждане на 
стрес-ЕхоКГ. Тълкуването на резултатите от ЕхоКГ 
изследване във връзка с развитието и локализация-
та на миокардната исхемия обаче не е еднозначно. 
То зависи от други фактори, като типа на коронар-
ната циркулация, наличието на дву- и триклонова 
коронарна болест, прекаран миокарден инфаркт, 
електрическа диссинхрония, наличие на неразпоз-
ната кардиомиопатия, хипертонична реакция, про-
вокиране на вътрекамерен градиент. Поради това 
ще представим някои основни стратегии за интер-
претация, които биха могли да помогнат в разчита-
нето на получените данни.

ехокардиоГрафска методика

Ехокардиографските образи, които се записват 
и анализират, са четири: апикални образи – 4-, 2-ку-
хинен и по дългата ос на ЛК, и парастернален образ 
по късата ос на ниво папиларни мускули. ЕхоКГ наб-
людение продължава през цялото време със запи-
си в изходно положение, при ниска степен натовар-
ване или ниска доза добутамин, при максимално 
натоварване или максимална доза добутамин (със 
или без атропин) и 6 min след преустановяване на 
натоварването или на инфузията. При недостигане 
на таргетната сърдечна честота на фона на инфу-
зията с добутамин се прилага атропин в доза 0,25 
mg през 1 min.

При тест с физическо натоварване на тредмил 
или на седящ велоергометър ЕхоКГ изследване 
може да са направи двустъпково – със записване 
на образите в изходно положение и веднага след 
максималното натоварване. По-добър вариант е из-
ползването на велоергометър в лежащо или полу-
лежащо положение, което улеснява ЕхоКГ изслед-
ване и прави възможен 4-кратен запис на образите. 

Когато образът не е достатъчно добър като ка-
чество, може да се използват за анализ записите от 
най-ниската степен на натоварване и при пиковото 
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натоварване, т.нар. “low stress-high stress” техника. 
Ползата е, че при започване на натоварването об-
разът се подобрява като качество поради повиша-
ване на ехогенността.

Въз основа на 16- или 17-сегментен модел е въз-
можно да се разпознае развитието на исхемия във 
всички региони на коронарната циркулация (фиг. 1) 
[8]. Поради вариации в кръвоснабдяването точното 
локализиране на исхемията не винаги е възможно, 
но разпознаването на територията на сигнификант-
ните стенози на LAD (left anterior descending artery 
– лява предна десцендентна артерия) и RCA (right 
coronary artery – дясна коронарна артерия) или RCX 
(ramus circumflexus – циркумфлексна артерия) е 
лесно. В някои случаи е възможно дори диагности-
циране на сигнификантна стеноза на отделен коро-
нарен клон.

физиолоГична реакция на лк При лиПса  
на ПатолоГия

 ¾ При липса на коронарна болест още в на-
чалото ЛК реагира на натоварването с интензифи-
циране на регионалната и глобалната миокардна 
кинетика, като увеличава движението на стената 
към центъра на ЛК (хиперкинезия, т.нар. “kissing 
ventricle” или „пляскане с 2 ръце) [9, 10], фиг. 2. При 
използване на катехоламини се повишава значител-
но инотропността на миокарда. В такива случаи е 
възможно базалните сегменти, които са фиксирани 
към митралния анулус, да оставят визуално впечат-
ление за намалено движение към центъра на ЛК, в 
сравнение със средните и апикалните сегменти – 
ЛК изглежда с триъгълна форма. За изключване на 
нарушения в кинентиката на базалните сегменти, 
които се кръвоснабдяват от RCA или RCX, се пре-
поръчва да се анализира модифициран 4-кухинен 
или 2-кухинен образ [9]. С лека каудална ангулация 
се изключва митралния анулус от образите и така 
става възможна по-добрата визуална оценка на ба-
залните сегменти.

 ¾ В хода на теста се повишава задебелява-
нето на миокардната стена. Систолното задебеля-
ване на стена е активен процес и не може да бъде 
повлияно от съседните сегменти, както се случва в 
граничните зони на цикатрикс. Поради тази причина 
то е от изключително значение в оценката за инду-
циране на исхемия.

 ¾ Теледиастолният обем на ЛК не се променя 
значително, но телесистолният обем (ТСО) нама-
лява [11]. Това води до увеличение на фракцията 
на изтласкване (ФИ). Промяната в ТСО е важен 
показател за диагностицирането на исхемия при 
дифузна коронарна болест, при която в хода на 

стрес-теста има ограничение в глобалната кинети-
ка, при липса на промяна в регионалната кинетика. 

За оценка на глобалната и регионалната кине-
тика се препоръчва да се анализират отделните 
кадри и последователността им в хода на теста 
за всеки от ЕхоКГ образи [3, 9]. Определянето на 
скора на сегментите се извършва по посока на ча-
совниковата стрелка.

електрофизиолоГична стратеГия  
за интерПретация на лк кинетика  
При ляв бедрен блок

При ляв бедрен блок (ЛББ) междукамерната 
преграда (МКП) се деполяризира първо от десния и 
по-късно от левия фасцикул. Поради това базалният 
сегмент на септума първо се движи в посока надясно. 
След това импулсите се разпространяват като вълна 
към целия среден и апикален септум и накрая към ле-
вокамерната част на базалния септум (фиг. 3А и Б). 

 ¾ При липса на сигнификантна коронарна 
болест в покой трите апикални образа ще показват 
нормална глобална функция, без нарушения в ки-
нетиката, но с асинхронна контракция поради ЛББ. 
Това може да бъде видяно чрез анализ на кадър 
по кадър или с анализ с намален frame rate от по-
рядъка на 12-16 frames/s: 

 − Веднага след R-зъбеца има ранно систолно 
задебеляване на деснокамерната част на базалния 
септум. 

 − Следва почти едновременно задебеляване 
на стената на средния и апикалния левокамерен и 
деснокамерен септум.

 − Накрая се задебелява, макар и в по-малка 
степен, левокамерната част на базалния септум.

С помощта на анатомичен М-mode с позицио-
ниране на курсора на базално, средно и апикално 
ниво на септума този феномен може да бъде регис-
триран с висока темпорална резолюция.

По време на натоварването се повишават гло-
балната и регионалната функция във всички сег-
менти, но без развитие на сегменти нарушения. 
В телесистола всички септални сегменти ще имат 
нормално задебеляване. 

 ¾ При наличие на исхемия при ЛББ асинхрон-
ната контракция се запазва, като се развиват сег-
менти нарушения [12]. 

 − За по-добра детекция на новопоявилите 
сегменти нарушения може да се използва техника-
та “low stress-high stress”.

 − При исхемия в септалните сегменти ще се 
намали систолното задебеляване в съответните ЛК 
и ДК части на септума. Поради това задебеляване-
то на стената е по-важно от движението на стената 
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към ЛК кухина при бедрен блок, както и при WPW 
синдром.

 − От значение са също т.нар. вторични кри-
терии за исхемия. При исхемия в басейна на LAD 
формата на ЛК връх се променя. От елипсовиден и 
заострен, изходно (т.нар. Готическа арка), той изпъква 
и придобива заоблена форма (т.нар. Римска арка). 

 − Разграничаването на исхемичните наруше-
ния в кинетиката в базалните септални сегменти 
от ограничението в движението им поради фиброз-
ния скелет на митралния анулус обикновено е за-

труднено [13]. В тези случаи е полезна оценката на 
деснокамерната част на септума [9]. От апикален 
4-кухинен образ мускулната част на септума започва 
контракцията си от по-ниската част на средния сеп-
тален сегмент, което води до систолно задебеляване 
в посока на дясно. Суспектната хипокинезия на ба-
залния септум трябва да се интерпретира като част 
от мембранозния септум. Другият вариант за оценка 
е да се проверят сегментите на долната стена, които 
ще бъдат хипокинетични, заедно с базалния септа-
лен сегмент, ако има сигнификантна стеноза на RCA.

фиг. 1. Зони на кръвоснабдяване на дясна коронарна ар-
терия (RCA), лява предна десцендентна артерия (LAD) и 
циркумфлексната коронарна артерия (RCX). Коронарната 
циркулация варира при различните пациенти. Някои от 
сегментите могат да са с различна коронарна перфузия

А)   Б) 

фиг. 2. ЛК кинетика изходно (А) и развитие на хиперкинезия с намаляване на камерната кухина при стрес-тест – “kissing ventricle” (Б)

А)     Б) 

фиг. 3. 4-кухинен образ при ляв бедрен блок – анализ на първоначалното движение и задебеляване на деснокамерната страна на 
септума в ранна систола (А) и последващото задебеляване на левокамерната страна на септума в късна систола (Б)
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стратеГии за локализиране на сиГнификантна 
стеноза При миокардна исхемия

В хода на теста при развитие на исхемия кине-
тиката се променя от нормална към хипокинезия, 
акинезия до дискинезия, като се означава със сег-
ментен скор от 1 до 4, съответно. За индуцирана 
исхемия се приема увеличаването на сегментния 
скор с ≥ 1 на ≥ 2 съседни сегмента. Това са т.нар. 
класически признаци на исхемия.

Наличието на припокриващи се зони на кръво-
снабдяване затруднява разграничаването на те-
риторията на LAD, от една страна, и на RCX/RCA, 
от друга страна, фиг. 1. Наличието на едноклонова 
коронарна болест улеснява задачата. При повече 
засегнати коронарни артерии, ако не е известна 
предварително коронарната циркулация, точната 
локализация и тежестта на стенозите невинаги е 
възможна.

нарушения в кинетиката При сиГнификантна 
стеноза на LAD

 ¾ Първични критерии (класически призна-
ци) за исхемия

При възникване на нарушения в кинетиката на 
предната стена, с ангажиране на апекса към лате-
ралните сегменти, се предполага стеноза на LAD 
преди отделянето на диагоналните клонове. При 
стеноза на диагоналните клонове се повлиява 
най-често кинетиката на апикалния и средния сег-
мент на латералната стена (4-кухинен образ), без 
да има промяна във вектора на движение на лате-
ралната стена. Обхващането на базалните сегмен-
ти на предния септум (апикален образ по дългата 
ос) показва засягане на първия септален клон на 
LAD [9]. 

 ¾ Вторични критерии за исхемия
 − При исхемия апексът на ЛК изпъква в систо-

ла, като са ангажирани средните и апикалните сег-
менти на долния септум (4-кухинен образ), апикал-
ните сегменти на предния септум (апикален образ 
по дългата ос) и на предната стена – т.нар. промяна 
от Готическа към Римска арка, фиг. 4 А и Б.

 − Развива се кинкинг между исхемичните 
хипо-/акинетични сегменти (на границата на басейна 
на LAD) и неисхемичните хиперкинетични сегменти 
– т.нар. “break points”. Това е резултат от пасивното 
придърпване на исхемичните по-ригидни сегменти 
от съседните хиперкинетични сегменти на ЛК.

 − В някои случаи се индуцира феномен на 
систолна ранна релаксация [14]. Той не се при-
ема като критерий за исхемия, но може да се ин-
терпретира като ранен белег на исхемия – тран-
зиторен феномен, който предшества класически-

те нарушения в кинетиката. Серийната оценка на 
кадрите от различните нива на теста позволява 
систолната ранна релаксация да се проследи във 
времето.

нарушения в кинетиката При сиГнификант-
на стеноза на RCX

 ¾ Първични критерии за исхемия
При доминираща дясна циркулация регионите, 

в които се развива исхемия при стеноза на RCX със 
съответно хипо- до акинезия, са базалните и сред-
ните сегменти на латерална и задна стена. Припо-
криващи зони на RCX с LAD са апикалните сегмен-
ти на долен и преден септум, на латерална стена и 
на задна стена. С RCA припокриващите региони са 
апикалните сегменти на долна и предна стена.

Освен регионалните нарушения в кинетиката, 
от значение е оценката на систолното задебеля-
ване, което е определящо за интерпретацията, ако 
полученият образ е в съседна равнина и създава 
впечатление за хипокинезия. 

 ¾ Вторични критерии за исхемия
Хипокинезията на латерална и задна стена води 

до промяна на вектора на движение на засегна-
тите сегменти („форма на банан“) [9]. От дви-
жение в посока към центъра на апикалната трета 
на ЛК при исхемия движението променя посоката 
си – исхемичните сегменти се придърпват пасивно 
към нормокинетичните сегменти и към апекса, като 
движението е насочено от базално към апикално, 
фиг. 5 А и Б. За по-добра визуализация може да се 
направи проверка с лист хартия. От 4-кухинен об-
раз с латерална стена и от образа по дългата ос 
със задна стена съответните стени се покриват на 
екрана с лист хартия. Останалите сегменти се дви-
жат към центъра на ЛК. След покриването на тези 
запазени сегменти може да се види, че латерални-
те и задните сегменти се придърпват към апекса, 
което означава промяна на вектора на движение на 
съответната стена.

нарушения в кинетиката При сиГнификант-
на стеноза на RCA

RCA кръвоснабдява долната стена и базалния 
септален сегмент. При ангажиране на RCA, абнор-
мната кинетика обхваща базалния сегмент на сеп-
тума и базалния, и средния сегмент на долна стена. 
Променя се векторът на движение на долната сте-
на („форма на банан“). Асинергията на деснокамер-
ната стена, както и липсата на повишение на систо-
лното движение на трикуспидалния анулус (TAPSE) 
са показатели за засягане на RCA или триклонова 
болест [15].
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нарушения в кинетиката При двуклонова  
и триклонова коронарна болест

В случаите с двуклонова и триклонова коро-
нарна болест интерпретацията на пръв поглед е 
трудна. При сигнификантни стенози нарушенията 
в кинетика могат да обхванат различни сегменти и 
с различна тежест. Затова класическата коронарна 
територия се приема като база за анализа [9]. 

Оценката се започва от територията на LAD. 
Обикновено исхемията в тази зона започва от 
края на кръвоснабдявания участък на LAD около 
ЛК апекс. Наблюдават се първичните критерии за 
исхемия – хипо- до акинезия на септалните, пред-
носепталните и предните сегменти, както и вторич-
ните критерии – деформация на апекса под форма-
та на Римска арка. 

Продължава се с оценката на RCX, която кръво-
снабдява латерална и задна стена. Освен хипо- до 

акинезия на сегментите, при хемодинамично значи-
ма стеноза се наблюдава изместване на вектора на 
движение на стените към апекса.

 ¾ Разграничаване на LAd от RCA/RCX
 − При анализа трябва да се има предвид, че 

апексът може да попадне в територията на всяка 
от трите коронарни артерии, като това зависи от 
типа на коронарната циркулация. Ключов момент 
при разграничаването на различните територии 
е оценка на съседните сегменти [9]. При липса на 
сегментни нарушения в региона на RCA, засягане-
то на апикалния сегмент на долна стена, подсказва 
кръвоснабдяване от голяма LAD. Нарушенията в 
кинетиката на апикалните и средните сегменти на 
латералната стена може да се дължат на сигнифи-
кантна стеноза на LAD и RCX. 

 − Вторичните критерии също може да са от 
полза. Развитието на Римска арка на върха и на-
рушения в кинетиката на апикалните и средните 

А)   Б) 

фиг. 4. 4-кухинен апикален образ: изходно ЛК е с остър връх – Готическа арка (А) и при максимална концентрация на добутаминовата 
инфузия – изпъкване на апекса поради исхемия в територията на LAD – Римска арка (Б). 

А)            Б)  

фиг. 5. 4-кухинен апикален образ: изходно със запазена кинетика (А) и при максимална концентрация на добутаминовата инфузия – 
изместване на вектора на движение на латералната стена поради исхемия в територията на RCX, с „форма на банан“ (Б)
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сегменти на латерална стена, но без изместване 
на вектора, предполага ангажиране на LAD и диа-
гоналните ѝ клонове. 

 − Въвличането на апикален, среден и база-
лен сегмент на латерална стена, с изместване на 
вектора на движение, при апекс под формата на Го-
тическа арка, показва ангажиране на RCX. 

 − При едновременното засягане на LAD, ди-
агоналните ѝ клонове, и RCX има комбинация от 
Римска арка и изместване на вектора на движение 
на латерална стена.

 ¾ Разграничаване на LAd от RCA
 − При лява доминантна циркулация и стеноза 

на LAD ще има вторични критерии с Римска арка на 
върха, с ангажиране на върховия сегмент на дол-
на стена. Базалният сегмент на долна стена не е 
засегнат и липсва изместване на вектора на движе-
ние на долната стена.

 − При дясна доминантна циркулация и стено-
за на RCA се наблюдават първичните критерии за 
исхемия и изместване на вектора на движение на 
базалния и средния сегмент на долна стена, както 
и на абнормна кинетика на апикалния сегмент, но 
при липса на засягане на сегментите, отговарящи 
на LAD – септални, предносептални и предни.

 ¾ Едновременно засягане на RCX и RCA
В тези случаи е налице комбинация от из-

местване на вектора на движение на латерална и 
долна стена, което се определя от типа на коронар-
на циркулация.

 ¾ Триклонова коронарна болест
При триклонова болест ключов белег е комбина-

цията от първични и вторични критерии за исхемия 
във всички територии, с изпъкване на апекса и на-
рушения в кинетиката във всички съседни сегменти.

Ако в началото се наблюдава феноменът на 
систолна ранна релаксация, който се последва от 
хипокинезия, това се смята за ранен белег за раз-
виваща се исхемия. Обратното, ако след хипокине-
зия се развие систолна ранна релаксация, това се 
смята за белег за обратно развитие на исхемията 
[9, 13, 14]. Най-подходящ подход за визуализиране 
на тези промени е серийният анализ на кинетиката.

Повишаването на телесистолния обем е ясен 
белег за промяна в глобалната ЛК функция при сег-
менти нарушения в кинетика в резултат на исхемия. 
Обикновено е показател за триклонова коронарна 
болест.

оценка на хемодинамичната ефикасност 
на коронарните интервенции

 ¾ Добър хемодинамичен резултат след РСІ
Тъй като ЕКГ стрес-тест през първите няколко 

месеца след перкутанна коронарна интервенция 

(РСІ) често дава фалшивоположителни резулта-
ти, се предпочита провеждането на добутаминова 
стрес-ЕхоКГ. Чрез този тест може да се провери хе-
модинамично добрият ангиографски резултат. 

Индуцираните преди сегментни нарушения в 
кинетиката не би трябвало да се наблюдават. Въз-
можна е лека хипокинезия в покой, която изчезва в 
хода на теста. Интерпретира се като стънинг-фено-
мен наскоро след РСІ [16].

В покой може да има феномен на систолна ран-
на реполяризация, който също изчезва по време на 
теста, без да е последван от развитие на абнорм-
ности в кинетиката. Този феномен се тълкува по 
различен начин от индуцирания по време на стрес-
тест и се счита като проява на стънинг. 

При липса на сигнификанти стенози телесис-
толният обем при пиковото натоварване би трябва-
ло да намалява. В случаите на увеличаването му, 
ако липсва триклонова коронарна болест, трябва 
да се има предвид стрес-индуцирана хипертензив-
на реакция, която повишава следнатоварването. В 
тези случаи задебеляването на стените е запазено 
[14, 17].

 ¾ Рестеноза след РСІ
Стрес-ЕхоКГ не само може да идентифицира 

рестенозите след РСІ, но и да ги локализира. В тези 
случаи важат първичните и вторичните критерии за 
исхемия. При значителна рестеноза нарушенията в 
кинетиката с хипокинезия могат да бъдат визуали-
зирани още в покой, като в хода на инфузията те 
могат да се влошат до акинезия [18]. Сегментните 
нарушения мога да обхванат съседни региони. След 
приключване на теста и сублингвално приложение 
на нитроглицерин сегментните нарушения търпят 
обратно развитие. Причината е наличието на виаби-
лен (хиберниран) миокард, който може да се възста-
нови напълно след корекция на рестенозата.

оценка на виабилитет

При предшестващи нарушения в кинетиката и 
прекаран миокарден инфаркт оценката е по-трудна. 
В тези случаи се препоръчва т.нар. сериен анализ 
на кинетиката – един ЕхоКГ образ да се анали-
зира в различните стадии на теста в комбиниран 
образ на екрана. Серийният анализ позволява не 
само по-лесно функционално диагностициране на 
исхемията, но и диагностициране на виабилитет – 
наличие на хиберниран миокард.

Хибернираният миокард се дефинира като хи-
поконтрактилитет на напълно витален миокард при 
хронична хипоперфузия, който се възстановява 
функционално след реваскуларизация. Основният 
въпрос е не дали има, или няма витален миокард, а 
какво може да се направи, за да се подобрят симп-
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томите и прогнозата за пациента. Формирането на 
цикатрикс след миокарден инфаркт варира от тран-
смурално до нетрансмурално ангажиране, като 
обширността му е от значение за тежестта на кон-
трактилната дисфункция. Обикновено сегментите 
с лека хипокинезия имат нетрансмурална некроза, 
сегментите с акинезия или дискинезия – трансмура-
лен цикатрикс, докато при тези с тежка хипокинезия 
трансмуралността варира значително [19]. 

По данни от метаанализ стрес-ЕхоКГ е със сен-
зитивност 84% и специфичност 81% в установява-
нето на виабилитет, но те намаляват с увеличаване 
на тежестта на ЛК помпена дисфункция [20]. 

Освен ЕхоКГ за установяване на виабилитет 
и разграничаване от цикатрикс се използват още 
MRI (ядрено-магнитен резонанс), нуклеарни об-
разни методики и СТ (компютърна томография). Те 
се класифицират като анатомични, функционални 
и биологични методи, в зависимост от различните 
маркери за виабилност или цикатрикс, които из-
ползват [21]:

 ¾ Анатомичните методики се базират на визуа-
лизацията на тъкан – MRI с контрастно усилване, 
ЕхоКГ в покой, СТ. MRI има предимство поради ви-
соката си тъканна резолюция и продължителност 
на изследване в рамките на 30 min. Използва се 
контрастно усилване с гадолиниум, който се задър-
жа в тъканите с фиброза и цикатрикс и дава много 
висока интензивност на сигнала, в сравнение с ос-
таналия здрав миокард [22]. По този начин локали-
зацията и обширността на зоната на некроза могат 
да бъдат точно определени.

 ¾ Функционалните методики оценяват регио-
налната ЛК функция – ЕхоКГ (визуално), MRI, CT. 
Допълнителна стойност имат новите ЕхоКГ мето-
дики – тъканен Doppler и speckle tracking, с измер-
ване на показателите на миокардната деформация 
(стрейн, стрейн рейт, торзия) [23]. Стрейн може да 
бъде оценен не само с ЕхоКГ, но и с MRI. Контрак-
тилният резерв при ниска доза добутамин може да 
се изследва също с MRI, което дава точна инфор-
мация за трансмуралността на цикатрикса. 

 ¾ За биологична оценка се използват нуклеар-
ните методи като позитрон-емисионна томография 
(РЕТ) или еднофотонна емисионна компютърна 
томография (SPECT). Чрез тях се получава инфор-
мация за метаболизма, перфузията и целостта на 
клетъчните мембрани. Недостатъци са изискването 
за специализирана апаратура, необходимостта от 
радиофармацевтици, ниската тъканна резолюция 
и голямата продължителност на изследването [22].

При изходно абнормна кинетика може да има 
подобряване в хода на теста, което да се послед-
ва от влошаване в напреднал етап – бифазен отго-
вор. Той е резултат на инотропен резерв при ниско 

ниво на теста и последващо развитие на исхемия 
[24, 25]. Диагнозата виабилитет (с използване на 
нискодозова стрес-техника) се поставя при подоб-
рение на регионалните нарушения в покой поради 
инотропната стимулация без значително повишава-
не на сърдечната честота (СЧ) и/или артериално-
то налягане (АН). Диагнозата исхемия се поставя 
след тази за виабилност, при влошаване на кинети-
ката поради повишаване на СЧ и АН (т.нар. висо-
кодозова стрес-техника). Тя бързо търпи обратно 
развитие след приложение на нитрат – високодозо-
ва нитратна техника).

При прекаран миокарден инфаркт стрес-инду-
цираното подобрение в регионалната кинетика е 
белег за нетрансмурална некроза.

В рандомизираното, контролирано и проспек-
тивно проучване STICH (Surgical Treatment for 
Ischemic Heart Failure) [26] при 601 пациенти с 
исхемична кардиомиопатия се установи, че нали-
чието на виабилитет, оценен с добутамин-ЕхоКГ и 
SPECT, е свързано с по-добра прогноза в сравне-
ние с пациентите само с цикатрикс. В същото вре-
ме не се установява разлика между пациентите с 
виабилитет, лекувани медикаментозно или с ре-
васкуларизация. В последните препоръки на Ев-
ропейското кардиологично дружество за реваску-
ларизация [27] оценката на виабилитет при хро-
нична исхемична ЛК дисфункция е с индикация 
клас ІІа, ниво на доказателственост В. В наскоро 
проведено проучване, е установено, че наруше-
нията в кинетиката и стрейна с функционалния 
метод ЕхоКГ не разграничават надеждно субен-
докардния цикатрикс, диагностициран с анато-
мичния метод MRI с контрастно усилване [28]. 
Направен е метаанализ на граничните стойности 
на 3 различни диагностични стратегии с MRI за 
предикция на функционалното възстановяване 
след реваскуларизация [29]. Чрез изобразяване-
то на некрозата чрез MRI се достига много висо-
ка сензитивност (95%) и негативна предиктивна 
стойност 90%, а чрез установяване на виталния 
миокард чрез изследване на контрактилния ре-
зерв чрез добутамин – много висока специфич-
ност (91%) и позитивна предиктивна стойност 
93%. Би следвало комбинацията от MRI с късно 
усилване и теста за виабилност с добутамин, да 
е оптималната комбинация за оценка на хиберни-
ран миокард. Това, което остава да бъде уточне-
но, е клиничното приложение на двете методики 
за прогнозиране възстановяването на миокардна-
та функция след реваскуларизация и за опреде-
ляне на дългосрочната прогноза при пациентите.

Поради предимства, свързани с по-широката 
достъпност, по-голямата портативност, бързината 
на изследването и относително по-ниската цена, 
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стрес-ЕхоКГ на този етап е най-широко използвани-
ят метод за оценка на виабилност.

фалшивонеГативни резултати

Стрес-ЕхоКГ тест е фалшивонегативен, когато е 
налице ангиографски доказана сигнификантна сте-
ноза. Най-честите причини за това са:

1. Проведен субоптимален стрес-тест
2. Едноклонова коронарна болест
3. Коронарна болест с по-лекостепенна стеноза 

(50-70%)
4. Стеноза на RCX
5. Провеждане на теста на фона антиисхемич-

на терапия
6. Недостатъчно добър ЕхоКГ образ или непра-

вилна интерпретация на резултатите. 

фалшивоПоложителни резултати

1. Фалшивоположителните резултати могат да 
бъдат с развитие на истинска исхемия при [30]:

1.1. Спазъм на несигнификантна фиксирана 
стеноза

1.2. Неточна ангиографска оценка на фикси-
рана сигнификантна стеноза

1.3. Тежка редукция на коронарния резерв при 
лекостепенна несигнификантна стеноза

1.4. Неразпозната кардиомиопатия
1.5. Хемодинамични промени (значително по-

качване на артериалното налягане и/или сърдечна-
та честота).

2. Фалшивоположителни резултати без разви-
тие на исхемия се срещат при [30]:

2.1. Грешка на изследователя
2.2. Хетерогенна контракция
2.3. Фалшиво отчетена като патологична хипо-

кинезията в някои сегменти – базални и долнола-
терални, или леката хипокинезия в хода на теста, 
която е физиологична в някои случаи.

странични ефекти и безоПасност  
на стрес-ехокГ

Стрес-ЕхоКГ с физическо натоварване е по-без-
опасен от фармакологичните тестове. Добутаминът 
от фармакологичните стресори е свързан с най-мно-
го усложнения [3]. Използването му може да доведе 
до неприятни усещания на пациента, като изтръпва-
не и „мравучкане“ на кожата на главата, позиви за 
уриниране, нервност, като обикновено те са поноси-
ми и не налагат прекратяване на теста. Леките ус-
ложнения са свързани с провокиране на пристъп на 
предсърдно мъждене, хипотония. На базата на мно-

гоцентрови проучвания, метаанализи и регистър на 
усложненията, животозастрашаващите усложнения 
са тежка и продължителна хипотония, остър миокар-
ден инфаркт, асистолия, продължителна камерна та-
хикардия/мъждене, белодробен оток, смърт. За до-
бутамина регистрираната честота на тези усложне-
ния е 461 на общо 65 542 случая (0,7%), с честота на 
сърдечната смърт 1/5000 [3]. Имайки предвид тези 
усложнения, наблюдението над тях, своевременна-
та реакция и терапевтичното им овладяване са от 
значение за изхода на пациента.

заключение

Стрес-ЕхоКГ при пациентите със суспектна или 
диагностицирана коронарна болест дава възмож-
ност за оценка на наличието, локализацията и сте-
пента на коронарните стенози, виталния миокард, 
както и глобалните промени в ЛК. Тази информация 
и функционалната оценка при коронарни стенози, 
както и след проведена РСІ за установяване на раз-
витието на рестеноза, са от значение при вземане 
на решение за провеждане на реваскуларизация. 
За адекватната интерпретация на данните е необ-
ходима определена стратегия за анализ, в зависи-
мост от поставената цел на изследването. В същото 
време трябва да се имат предвид редица фактори и 
особености при пациентите, които могат да проме-
нят тълкуването на резултатите.
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REVIEWS

Физическото усилие е най-мощният естествен 
стимул върху сърдечно-съдовата система, предиз-
викващ редица хемодинамични промени както при 
здрави индивиди, така и при хора с множество за-
болявания и оценката на въздействието му върху 
организма носи значителна диагностична и прогно-
стична информация.

Методите за обективна оценка на функционал-
ния капацитет са различни, като изборът на под-
хоящ тест зависи от клиничните изисквания и се 
ограничава в рамките на достъпните ресурси. Въп-

реки че кардиопулмоналният тест с измерване на 
пиковата кислородна консумация (pVO2) се счита 
за „златен стандарт“, той не е широкодостъпен, из-
исква време, специално оборудване и обучен пер-
сонал. Освен това около 30% от пациентите със 
сърдечна недостатъчност не са в състояние да про-
ведат максимален симптом-лимитиран стрес-тест 
[18]. Шестминутният тест с ходене (6MWT) е пред-
ложен като алтернатива. Той е лесновъзпроизво-
дим, не изисква специално оборудване, безопасен 
е, има по-добра поносимост и по-добре отразява 

ШЕСТМИНУТЕН ТЕСТ С хОДЕНЕ

А. Алексиев и А. Терзиев
Отделение по кардиологична рехабилитация,  
Национална кардиологична болница – София

ThE SIX-mINuTE wALk TEST

A. Aleksiev and A. Terziev
Cardiac Rehabilitation Department, National Heart Hospital – Sofia

Резюме. Шестминутният тест с ходене е надежден, лесен за изпълнение метод, който не изисква високотехнологична апа-
ратура. Той се прилага като индикатор за функционалния статус, а също така и като прогностичен инструмент при 
различни категории сърдечно-съдови болни (след миокарден инфаркт, кардиохирургия или сърдечна недостатъч-
ност), включени в кардиорехабилитационни програми. Целта на обзора е да представи накратко показанията, про-
токола за изпълнение на теста, факторите, влияещи върху резултатите, и да оцени клиничната им интерпретация, 
давайки практически насоки съгласно настоящите препоръки.

Ключови думи: 6-минутен тест, функционален капацитет, кардиорехабилитация, сърдечна недостатъчност, прогноза
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ежедневната активност от останалите тестове с хо-
дене [33].

Първите изследвания (от 1985-1986 г.), оценя-
ващи въвеждането на 6MWT в клиничната практи-
ка, показват, че той се понася добре от пациенти-
те (тъй като е подобен на ежедневната физическа 
активност) и показва стабилни, възпроизводими 
резултати, които колерират с резултатите от ос-
таналите (конвенционални за времето) методики 
[15, 16]. Няколко години по-късно се съобщава, че 
дистанцията, измината при 6MWT, е силен и неза-
висим предиктор за заболяемост и смъртност при 
пациенти с левокамерна дисфункция. Последват 
множество статии, изследващи патофизиологични-
те детерминанти и практическото приложение на 
теста, като Американската торакална асоциация 
(ATS) публикува консенсусно становище относно 
6-минутния тест с ходене през 2002 г. [3]. Оттога-
ва са натрупани значително количество данни, но 
дебатът относно интерпретацията на резултатите 
и прогностичната значимост на теста продължава 
[18, 19, 31, 37].

Обзорът цели да представи накратко показани-
ята и протокола за провеждане на 6MWT, прогнос-
тичната значимост на теста, както и да коментира 
клиничната интерпретацията на резултатите.

В практиката най-често оценката на функцио-
налния капацитет се извършва въз основа на анам-
нестична информация за разстоянието, изминато от 
пациентa, или броя на изкачените етажи. Пациентът, 
разбира се, би могъл неволно или умишлено да под-
цени или надцени физическия си капацитет. 6MWT 
дава възможност бързо и обективно да се оцени ком-
плексният отговор на всички системи, които участват 
в процеса на ходене – дихателна система, сърдеч-
но-съдова, опорно-двигателна и т.н. [1].

Показания

Главната индикация за провеждане на 6MWT 
е оценка на отговора към лечението от страна на 
пациенти с умерено до тежко изразено сърдечно и/
или белодробно заболяване [2]. Тестът може да се 
използва и за еднократно измерване на функцио-
налния статус, освен това и като предиктор на за-
боляемост и смъртност (табл. 1). Прогностичната 
значимост на 6MWT е обект на много проучвания 
и се потвърждава, че дистанцията, измината при 
теста, е силен и независим предиктор за сърдеч-
но-съдова смъртност. За първи път Bittner et al. в 
проучването SOLVD съобщават, че тестът е висо-
конадежден, независим прогностичен инструмент 
[4]. Смъртността е значително по-висока (10.23%) 
при пациентите, изминали под 300 m, в сравнение 
с изминалите над 300 m (съотв. 2.99%), като тези 

данни се потвърждават и от последвалите клинич-
ни проучвания [4, 5].

Таблица 1. Показания за провеждането на 6-минутен 
тест с ходене [3]

Предоперативно и постоперативно сравнение
 • Белодробна трансплантация
 • Белодробна резекция
 • Редукция на белодробния обем
 • Белодробна рехабилитация
 • ХОББ
 • Белодробна хипертония
 • Сърдечна недостатъчност

Определяне на функционалния статус

 • ХОББ
 • Кистична фиброза
 • Сърдечна недостатъчност
 • Периферна съдова болест
 • Фибромиалгия
 • Възрастни пациенти

Прогноза на заболяемостта и смъртността
 • Сърдечна недостатъчност
 • ХОББ
 • Първична белодробна хипертония

Посредством 6MWT не може да се определи 
пиковата кислородна консумация, не се диагности-
цира причината за диспнея при усилие, не се оце-
няват механизмите, водещи до ограничение в дви-
гателната активност. Кардиопулмоналните тестове 
осигуряват цялостна оценка на отговора към физи-
ческо усилие, обективна оценка на функционалния 
капацитет, определят подходящата интензивност 
за извършването на дълготрайна активност, както и 
факторите и патофизиологичните механизми, огра-
ничаващи физическия капацитет. Информацията от 
двата теста не е взаимозаменяема, а данните се 
допълват. Въпреки техническите разлики при про-
веждането, много автори установяват значител-
на корелация между дистанцията, измината при 
6MWT, и pVO2 [20].

фиг. 1. Наблюдава се значима взаимовръзка между дистанция-
та, измината при 6MWD, и pVO2, измерена по време на кардио-
пулмонален стрес-тест [35]
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При някои клинични състояния 6MWT предоста-
вя информация, която по-добре отразява обичай-
ната активност на пациентите, в сравнение с pVO2 
(напр. когато се касае за оценка на качеството на 
живот чрез формални тестове). Също така увеличе-
нието на дистанцията (т.нар. 6MWD) е свързана със 
субективната оценка за редуциран задух [39, 40].

ПротивоПоказания

Абсолютните противопоказания за 6MWT 
вклю ч ват: нестабилна ангина или миокарден ин-
фаркт през предходния месец. Относителни про-
тивопоказания са: сърдечна честота в покой над  
120 уд./min, систолно артериално налягане над  
180 mm Hg и диастолно артериално налягане над 
100 mm Hg.

Пациенти, с която и да е от тези находки, трябва 
да бъдат насочени за клиничен преглед и индивиду-
ална оценка по отношение на провеждането на тес-
та. Резултатите от електрокардиограми, регистрира-
ни в покой, през последните 6 месеца също трябва 
да бъдат отчетени. Стабилната ангина, проявяваща 
се при физическо усилие, не е абсолютно противо-
показние за провеждане на 6MWT, но пациенти с по-
сочените симптоми трябва да бъдат премедикирани 
с антиангинозни агенти и да се има готовност за при-
ложение на нитрати по време на теста. 

Пациенти с изброените рискови фактори могат 
да бъдат с повишен риск от поява на аритмии или 
сърдечно-съдов колапс по време на теста, въпре-
ки че всеки пациент сам определя интензивността 
на усилие. Тестът (без ЕКГ мониторинг) е проведен 
при хиляди пациенти в напреднала възраст, паци-
енти със сърдечна недостатъчност и кардиомиопа-
тии, без сериозни нежелани ефекти [27, 32, 33, 52, 
53]. Отговорността за провеждане на 6MWT при 
наличие на относителни противопоказания се носи 
изцяло от лекуващия лекар и тестът би трябвало да 
се извършва само след цялостна клинична оценка 
при всеки отделен пациент.

мерки за сиГурност

1. Тестът трябва да бъде извършван на място, 
където е възможно прилагането на спешна меди-
цинска помощ.

2. Трябва да са на разположение кислород, 
сублингвален нитроглицерин, аспирин и албутерол. 
Необходим е и бързодостъпен телефон за евенту-
ално повикване на медицинска помощ.

3. Медицинското лице, извършващо теста, 
трябва да бъде квалифицирано в извършването 
на кардиопулмонална ресусцитация, като е задъл-
жително владеенето на основни животоспасяващи 

мерки (BLS) и е желателно владеенето на разшире-
ни животоподдържащи мерки (ALS).

4. Присъствието на лекар по време на теста не 
е необходимо. То се осигурява по преценка.

5. Ако пациентът е на хронична кислородотера-
пия, кислород се прилага съгласно назначените дози.

Причини за незабавно прекратяване на теста 
са една или повече от следните: гръдна болка, не-
поносим задух, спазми на долните крайници, поя-
ва на световъртеж, внезапно обилно изпотяване и 
пребледняване. Лицата, провеждащи теста, трябва 
да бъдат обучени в разпознаването и подходящото 
третиране на посочените състояния. При спиране 
на теста поради някоя от изброените причини па-
циентът се подканва да седне или да легне и се из-
вършва преглед от лекар.

Технически асПекти 

6MWT се извършва в закрити помещения, по 
дълъг, равен, прав коридор с твърда повърхност, по 
възможност с минимално движение на други лица. 
При подходящи климатични условия тестът може 
да се проведе и на открито. Препоръчва се дължи-
ната на коридора да е 30 m, като той трябва да бъде 
маркиран на всеки 3 m. Точките за обратен завой 
трябва да бъдат означени (например с оранжеви 
пътни конуси). Стартовата линия, маркираща нача-
лото и края на всяка 60-метрова обиколка, трябва 
да бъде маркирана с ярка лента на пода.

По-късият коридор изисква от пациентите по-чес-
та смяна на посоката и намалява дистанцията, изми-
ната по време на теста (6MWD). При повечето проуч-
вания се използва 30-метров коридор, но в отделни 
случаи са използвани 20- или 50-метрови. Някои 
проучвания не установяват статистически значима 
разлика от дължината на коридора, докато при други 
тя е фактор, който доказано влияе върху крайния ре-
зултат [24, 36, 39]. Използването на тредмил за 6-ми-
нутен тест не е обосновано и не се препоръчва [3].

Необходимо оборудване 
1) таймер; 2) механичен брояч на обиколките; 

3) два пъти конуса; 4) стол, който да бъде лесно 
подвижен; 5) формуляр за данни; 6) източник на 
кислород; 7) сфигмоманометър; 8) телефон; 9) де-
фибрилатор.

Подготовка от страна на пациента
1) удобни дрехи и обувки; 2) ако пациентът из-

ползва помощни средства (бастун, патерица и т.н.), 
тестът се извършва с тях; 3) приема се обичайната 
медикаментозна терапия; 4) преди теста се приема 
лека храна; 5) да не се извършват тежки физически 
натоварвания преди теста.
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измервания

1. Повторение на 6MWT трябва да бъде из-
вършвано по едно и също време на денонощието 
за избягване на циркадната вариабилност.

2. Не трябва да се извършва „загряване“ преди 
теста.

3. Пациентът трябва да седи на стол, намиращ 
се в близост до стартовата линия, най-малко 10 min 
преди започване на теста. През това време се про-
верява за противопоказания, измерват се артери-
алното налягане и честотата на пулса и се проверя-
ва облеклото.

4. Пулсова оксиметрия не е задължителна.
5. Измерва се степента на задух и обща умора 

по скалата на Borg, докато пациентът е в изправено 
положение. (Скалата на Borg отразява количестве-
но тежестта на симптоматиката, като 0 отговаря на 
липса на оплаквания, а 10 е максимална степен на 
задух) [3]. 

6. Необходимото оборудване се нагласява и 
се пристъпва към стартовата линия.

7. На пациента се дават стандартни инструк-
ции, като техническото лице трябва да направи де-
монстрация за една обиколка на маршрута.

8. Таймерът се стартира, след като пациентът 
прекрачи стартовата линия. Болният не се придру-
жава от техническо лице.

9. Не трябва да се говори с пациента по време 
на теста. Използват се стандартни окуражителни 
фрази. Повишаването на силата на гласа или из-
ползването на произволни насърчителни думи или 
жестове доказано повлиява параметрите на тес-
та. Поради тази причина е прието да се използват 
стандартни, които са подоробно отразени в препо-
ръките на ATS [3].

10. След приключване на теста се отчита сте-
пента на задух и умора по скалата на Borg.

11. Ако се използва пулсов оксиметър, се отбе-
лязват сатурацията и пулсовата честота.

12. Записва се броят на обиколките и се прес-
мята разстоянието от последната обиколка, като 
евентуално се използват помощните маркери, след 
което цялата дистанция (с точност до 1 m) оконча-
телно се нанася във формуляр за 6MWT.

фактори, влияещи върху дистанцията

Съществуват много фактори, които биха могли 
да окажат влияние върху 6MWD (табл. 2). Свърза-
ните с провеждането на самата процедура се кон-
тролират чрез следване на стандартния протокол, 
отразен в последните препоръки на ATS. Наблюда-
ва се статистически значима разлика в показатели-
те на 6MWT при проучвания, където се съблюдава 

стриктно посоченият протокол, в сравнение с оне-
зи, при които сe допускат макар и минимални раз-
минавания с препоръките [3].

Таблица 2. Източници, които оказват влияние върху 
6mwd [3]

фактори, понижаващи стойността на 6mwd

 • Нисък ръст
 • Напреднала възраст
 • Повишено телесно тегло
 • Женски пол
 • Нарушена когнитивна функция
 • По-къс коридор (повече обръщания)
 • Белодробно заболяване (ХОББ, астма, кистична фиброза, 

интерстициална белодробна болест)
 • Сърдечно/съдово заболяване (ангина, миокарден инфаркт, 

сърдечна недостатъчност, инсулт, преходна исхемична ата-
ка, периферна съдова болест, аортна аневризма)

 • Мускуло-скелетно заболяване (артрит, наранена глезенна, 
колянна или тазобедрена става)

фактори, повишаващи стойността на 6mwd

 • Висок ръст 
 • Мъжки пол
 • Силна мотивация
 • Предварителна информираност за теста
 • Медикаменти, приети непосредствено преди теста
 • Кислородна суплементация при пациенти с предизвикана 

от физическото натоварване хипоксемия

Пробен тест

В повечето клинични ситуации извършването на 
пробен тест не е необходимо, но трябва да се има 
предвид при определени болни в напреднала въз-
раст. Ако все пак такъв е извършен, трябва да се 
изчака най-малко 1 h преди провеждането на втори 
тест. При този случай се записва по-голямата дис-
танция (6MWD) като изходна.

6MWD е само леко увеличена при извършване-
то на втори тест, един ден по-късно, като средното 
повишение варира в границите от 0 до 17% [19, 23, 
41, 42].

Без терапия фунционалният капацитет обикно-
вено достига плато след 2 теста, извършени в рам-
ките на седмица [19]. Този „ефект на тренираност“ 
може да се дължи на подобрена координация, на-
миране на оптимална дължина на крачките, както и 
на преодоляване на тревожността.

окуражаване

Както беше посочено, по време на теста трябва 
да се използват станадартизирани фрази. Проведе-
ни са проучвания, оценяващи влиянието на изра-
зите, използвани за насърчаване, и е доказано, че 
както самите фрази, така и височината на гласа и 
тонът, наред с жестовете (ако се използват) на тех-
ническото лице имат статистически значим ефект 
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върху 6MWD [15, 39]. Прието е окуражаване на вся-
ка минута с изразите: „Справяте се добре!“, „Про-
дължавайте!“ [3].

Прием на медикаменти

Видът на медикаментите, тяхната доза и време 
на прием трябва да бъдат отбелязани в специален 
формуляр [1]. Настоящият обзор няма за цел да 
коментира ефекта на различните фармакологични 
групи и комбинацията от тях върху 6MWT. Важно е 
да се отбележи, че подобрението на функционал-
ния капацитет, оценено чрез 6MWT, се дължи както 
на лекарствения ефект, така и на кардиорехабили-
тационния комплекс от мероприятия. Практически 
не е възможно и не бива да се правят опити те да се 
разглеждат поотделно и крайният клиничен резул-
тат да бъде приписван преимуществено на даден 
компонент от цялостния лечебен процес.

Подаването на допълнително количество кис-
лород чрез портативен апарат само по себе си не 
е противопоказане за провеждане на 6MWT. Важно 
е да бъдат отбелязани видът на апарата и кисло-
родният дебит. В литературните данни се срещат 
значителни разминавания относно степента на 
влияние на кислородната суплементация върху 
дистанцията, също така липсва консенсус при ин-
терпретацията на резултатите [3, 23, 30]. Очевидно 
са необходими допълнителни проучвания, които се 
ограничават от ниския брой подходящи за включва-
не пациенти. 

оценка на резултатите

6MWT може да бъде извършен преди или след 
лечение, като се препоръчва провеждането му 
както преди („на входа“), така и след болничния 
престой („на изхода“). С това се цели адекватна 
оценка на клинично значимо подобрение в цялост-
ното състояние на пациента. Желателно е времето 
межу провеждането на контролните тестове да не е 
по-малко от 3 дни. (За реалната клинична практика 
е обосновано 6MWT да се извършва межу първи и 
пети/седми ден от престоя.) Проучванията сочат, че 
повишаването на 6MWD с над 50 m отразява значи-
мо подобряване на симптоматиката на пациентите 
със сърдечна недостатъчност .

Промяната в 6MWD може да се изрази като аб-
солютна стойност (препоръчва се), процентно съот-
ношение или като промяна в процент от прогнози-
рана стойност [3, 12, 37]. Неотдавна са публикувани 
стойности на теста при сравнително големи попула-
ции здрави индивиди на различна възраст, принад-
лежащи към различни етнически подгрупи. По този 
начин става възможно дефинирането на стандарт-

ни нива (средни стойности и граници на нормата). 
В най-голямото проучване, проведено досега, сред-
ната 6MWD е 571 ± 90 [8].

Полагат се усилия за извеждане на формули, по 
които да се предсказва функционалният капацитет 
при пациенти със сърдечна недостатъчност. Чрез 
регресионен анализ се генерират уравнения, бази-
рани на количествена оценка на антропометрични 
данни, посредством които се определя VO2 [2]. Към 
момента се използва уравнението, предложено от 
American College of Sport Medicine (ACSM), но и то 
не е всеобщо прието [28].

Анализирайки данните, отразени на фиг. 2, може 
да се счита, че дистанция от 250 m би показвала 
долна граница на нормален функционален капа-
цитет при 80-годишен мъж, а при 45-годишен паци-
ент сочи тежко редуциран толеранс към физическо 
усилие. Поради това се препоръчва отразяването 
на резултатите не само като абсолютна стойност 
(в метри), а също като процент от прогнозираната 
стойност, като задължително се отчитат възрастта 
и полът на пациентите [10].

фиг. 2. Връзка между дистанцията (средни стойности и граници 
на норма) и възрастта при здрави индивиди [10]

Проведени са редица изследвания, оценява-
щи краткосрочната и дългосрочната прогностична 
стойност на 6MWT [2, 7, 18, 19, 22]. Доказано е, че 
редуцираният функционален капацитет (дистанция 
< 300 m) e предиктор за заболяемост (хоспитализа-
ция по повод на декомпенсирана СН) и смъртност 
(сърдечно-съдова или обща) както при асимптом-
ни пациенти, така и при тежка СН. Трябва да се 
отбележи обаче, че при досегашните проучвания, 
вниманието се концентрира предимно върху мла-
ди мъже с умерена до тежко изразена левокамерна 
систолна дисфункция. Не се представят достатъч-
но данни за пациенти в напреднала възраст и таки-
ва с левокамерна диастолна дисфункция. 

Приложимостта на 6MWT като клиничен инди-
катор за оценка на вероятността за рехоспитализа-
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ция е потвърдена в проучване на Tabata et al [37]. 
Включени са пациенти, приети за първи път поради 
СН, при които по време на престоя е била прове-
дена кардиорехабилитация съгласно препоръките 
на Japanese Circulation Society. 6MWT е извършен 
преди изписване и пациентите са проследявани за 
период от 3 г. От включените 252-ма пациенти, 103 
са рехоспитализирани поради декомпенсация на 
СН, като при тях 6 MWD е значително по-къса (р < 
0.001), а продължителността на повторния престой 
по-дълга (р < 0.05). 

Кумулативната честотата на рехоспитализация 
достига 30% до края на първата година и 40% за 
целия период на проследяване. Около 70% от паци-
ентите са рехоспитализирани през първата година 
(фиг. 3).

фиг. 3. Обща честота на рехоспитализация поради сърдечна не-
достатъчност в рамките на 3 години [37]

Анализите показват, че тестът има висока сензи-
тивност (0.75), специфичност (0.77) и предсказваща 
стойност (0.84) по отношение на рехоспитализация 
поради СН, при прагови стойности на 6MWD < 390 m.

Изследвана е връзката между ехокардиограф-
ските параметри при пациенти със систолна 
дисфункция и физическият капацитет, оценяван 
чрез 6MWT. Доказана е значима корелация между 
ехокардиографските находки и изминатата дистан-
ция при теста с ходене [38].

Броят на пациентите в напреднала възраст, 
които претърпяват сърдечна операция нараства 
значително и провеждането на 6MWT за оценка на 
функционалния капацитет в ранния постоперати-
вен период придобива все по-широко приложение 
[1]. Когато той протича без усложнения се препо-
ръчва извършване на 6МWT на 14-ия ден след хи-
рургичната намеса или в деня на изписване от кар-
диорехабилитационния център. Ако се провежда 
дългосрочна кардиорехабилитационна програма е 
възможно нейният ефект да се обективизира чрез 
увеличението на дистанцията, при неколкократно 

тестване. Цели се нарастване на 6MWD с над 10% 
между първия и финалния тест. Доказано е, че па-
циенти, които увеличават дистанцията с повече от 
10%, имат значително по-добра прогноза [11].

Показателите на 6МWT при пациенти със СН 
не трябва да бъдат сравнявани с резултатите при 
болни след миокарден инфаркт или сърдечна хи-
рургия. 6MWD е най-голяма при СН, като тя е зна-
чително по-къса след сърдечна хирургия, отколкото 
след миокарден инфаркт [11, 26].

В най-голямото проучване, проведено досега 
(включващо 1370 оперирани пациенти), средната 
дистанция е 304 ± 89 [11]. Тестът е извършен срав-
нително рано – на 9-ия ден след операцията. Доказ-
ва се, че полът, възрастта, коморбидността, типа и 
тежестта на кардиохирургична намеса са независи-
мо свързани с 6MWD. Спрямо типа опрерация бо-
лните са разпределени в 2 големи групи – подложе-
ни на коронарен байпас (CABG) и некоронарна хи-
рургия (no-CABG), освен това, те са разпределени 
според пола, левокамерната фракция на изтласква-
не (LVEF) и наличието на захарен диабет. Абсолют-
ната стойност е значително по-къса при пациенти, 
страдащи от захарен диабет, както и при no-CABG, 
в сравнение с CABG (фиг. 3).

Таблица 3. Стойности на 6mwd при различни катего-
рии оперирани пациенти (по fiorina et al., с модифи-
кации) [11]

Категория Дистанция (m) % от прогн.
стойност

Мъже
Жени
Диабет
Неболедуващи от диабет
LVEF < 50%
LVEF ≥ 50%
CABG
No-CABG

328 ± 34
251 ± 78
283 ± 85
302 ± 87
274 ± 100
282 ± 88
303 ± 84
285 ± 91

60 ± 14
53 ± 15
55 ± 15
57 ± 15
56 ± 21
50 ± 82
58 ± 14
53 ± 15

Извършването на 6MWT в рамките на 14 дни 
след сърдечна операция е не само обективен ме-
тод за оценка на непосредствения ефект от карди-
орехабилитационните мероприятия, но също така 
позволява стратификация на риска както за ран-
ния постоперативен период, така и в дългосрочен 
план [26].

заключение

Въпреки че 6-минутният тест с ходене е лесен 
за изпълнение, с ниска цена, добра поносимост от 
страна на болните, силен и независим предиктор 
за заболяемост и сърдечно-съдова смъртност, за 
момента приложението му в клиничната практика 
е силно ограничено. Запознаването със същността 
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на теста, с метода на провеждането му и най-вече 
подходящата клинична интерпретация на резулта-
тите позволяват оптимална функционална и прог-
ностична оценка и водят до най-пълноценно лече-
ние, съобразено с индивидуалните особености на 
всеки отделен пациент.
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В кардиологичната клинична практика много 
често се срещаме с пациенти, които имат хипертро-
фия на лява камера (ЛК). Хипертрофична кардио-
миопатия (ХКМП) се дефинира като дебелина на ЛК 
стена ≥ 15 mm в един или повече сегменти, без да 
има хемодинамична причина за това. В 40-60% от 
случаите причината е генетична мутация на сарко-

мерния протеин. В голяма част от останалите слу-
чаи – 25-30%, етиологията не е ясна, а в 5-10% се 
дължи на редки заболявания. Към редките заболя-
вания спадат вродените метаболитни заболявания, 
невромускулните заболявания, митохондриалните 
заболявания, малформационните синдроми, ами-
лоидоза, лекарствено-индуцираната ХКМП [1].

БОЛЕСТ НА fAbRy – ЗАБОЛЯВАНЕТО, ЧИЕТО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ  
В КАРДИОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРЕДСТОИ

е. Кинова и А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна" – ИСУЛ,  

Медицински университет – София

fAbRy dISEASE – A dISEASE whICh IS TO dIAGNOSE IN CARdIOLOGy PRACTICE

E. Kinova and A. Goudev
Department of Cardiology, UMHAT “TsaritsaYoanna" – ISUL, Medical University – Sofia

Резюме. Малка част от случаите на хипертрофична кардиомиопатия може да се дължат на редки заболявания, едно от 
които е болест на Fabry. Това е Х-свързано заболяване, с дефицит на ензима α-галактозидаза А и с лизозомно 
натрупване на гликосфинголипиди. Честотата му се оказа по-голяма, отколкото се считаше. Боледуват не само 
мъже, но и жени. Клиничната картина е от много органи и системи, но липсата на основателна причина за това, за-
едно с анамнезата за фамилна обремененост, са ключови в суспекцията. Нелекувано, заболяването прогресира до 
тежки органни увреждания и усложнения. Диагностицирането в ранните етапи позволява започване на ензим-за-
местваща терапия, която значително подобрява прогнозата при тези пациенти. Важно в кардиологичната практика 
е вниманието да се насочи към пациентите, които имат левокамерна хипертрофия, сърдечна недостатъчност със 
запазена фракция на изтласкване, проводни нарушения. 

Ключови думи: болест на Fabry, левокамерна хипертрофия, кардиомиопатия
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Summary. Some of the cases of hypertrophic cardiomyopathy are consequences of rare diseases, one of which is Fabry disease. 
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preserved ejection fraction and conduction abnormalities.
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дефиниция на болестта на FAbRy

Болестта на Anderson-Fabry е Х-свързано забо-
ляване с мутация на ген в дългото рамо на Х-хро-
мозомата. На този етап са установени около 200 
мутации. Резултатът е дефицит на лизозомния ен-
зим α-галактозидаза А с последващо нарушение в 
гликосфинголипидния метаболизъм [2]. Доскоро се 
смяташе, че боледуват мъжете, поради факта, че 
са хомозиготи и нямат алфа-галактозидазна актив-
ност в плазмата. През последните години се устано-
виха случаи при мъже с по-късна и по-лека проява 
на заболяването, както и при жени с известна оста-
тъчна активност на ензима. 

За първи път заболяването е описано като не-
зависимо през 1898 г. от Anderson и Fabry. Едва 
през 60-те години на ХХ век е установен ензимният 
дефицит. Заболяването спада към лизозомните бо-
лести на натрупване с отлагане на патологичната 
субстанция глоботриаосилцерамид (Gb3). Това от-
ключва каскада от патофизиологични процеси, во-
дещи до структурни клетъчни промени, тъканно и 
органно увреждане. Най-рано се засягат съдовите 
ендотелни клетки, появява се клинична симптома-
тика от страна на кожата, бъбреците, централната, 
вегетативната и периферната нервна система, сър-
цето, фиг. 1 [3, 4]. 

фиг. 1. Органно засягане при болест на Fabry. С лилаво са пред-
ставени по-важните органи и системи, чието ангажиране се от-
разява в по-значителна степен върху продължителността на жи-
вота (модификация по Seydelmann [3])

еПидемиолоГия

Честотата на заболяването при мъже, установе-
на при скрининг, е 1/40 000-60 000 [5], при скрининг 
на новородени е 1/3100, като съотношението на 
тези с късно начало и тези с класически фенотип е 
11/1 [6]. При изследването на пациенти на хемодиа-
лиза е установено, че при 0,25-1% от тях причината 
е болест на Fabry [7], а от изследваните с ЛК хи-
пертрофия или ХКМП – 3-4% [8]. Сред пациентите 
с криптогенен мозъчен инсулт до 5% от случаите се 
дължат на болест на Fabry [9].

Доскоро се смяташе, че жените, които са хете-
розиготи, не боледуват. Поради Х-хромозомна инак-
тивация с перманентно епигенетично „изключване“ 
на функцията на гените в едната хромозома, е въз-
можен клетъчен мозаицизъм. В тези случаи жените 
развиват заболяването в по-късна възраст. В едно 
проучване с проведена ендомиокардна биопсия и 
генетичен тест при 34 последователни жени с късно 
развила се хипертрофична кардиомиопатия, в 12% 
от случаите е диагностицирана болест на Fabry. 
Те са потенциални кандидати за започване на ен-
зим-заместваща терапия [10].

клинични форми 

Описани са 2 клинични фенотипа на заболява-
нето: класически – с ранно начало, и вариантен – 
с късно начало [11, 16]. При класическата форма 
симптоматиката започва от ранна детска възраст с 
акропарестезии и болка, особено при физическа ак-
тивност, при горещо или студено време. Честа кли-
нична изява са коремните болки и хипохидрозата. С 
възрастта тези симптоми изчезват, като се заменят 
със симптоматика от бъбреците, сърцето и мозъка. 
Усложненията се развиват след 30-40-годишна въз-
раст – протеинурия с прогресия до терминална бъ-
бречна недостатъчност, кардиомиопатия, мозъчен 
инсулт. При тези случаи обикновено има нулева 
активност на α-галактозидаза, която е резултат на 
тежка мутация, и има член от семейството с класи-
ческа форма на болест на Fabry. При вариантния 
тип основно се засягат сърцето или бъбреците – 
„сърдечна“ или „бъбречна“ форма. Усложненията 
се развиват късно – след 50-70-годишна възраст. 
Изследването на ензима α-галактозидаза показва 
остатъчна активност, като мутациите на гена, коди-
ращ ензима, са по-леки.

Засягането на бъбреците се дължи на натрупва-
не на патологичната субстанция основно в подоци-
тите, което е причина за развитие на протеинурия и 
впоследствие – бъбречна недостатъчност [16]. От 
страна на централната нервна система най-честата 
изява е мозъчен инсулт, като е характерно засяга-
нето на бялото мозъчно вещество. Освен исхемич-
ните инциденти за заболяването са характерни и 
микрокръвоизливите [16]. От страна на очите чести 
са корнеалните отлагания под формата на спица 
на колело (cornea verticillata), които по принцип не 
нарушават зрението и могат да се видят само при 
преглед от очен лекар. По-специфичен, но по-рядко 
срещан белег (в около 30%), е развитието на кожни 
промени – ангиокератоми. Те представляват тъмно-
червен обрив, който се дължи на отлагане на пато-
логичната субстанция в съдовите ендотелни клетки 
с увреждане и вазодилатация [16]. Допълнителна 
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симптоматика, която може да се прояви, е загуба 
на слуха, депресия, прояви от страна на гастроин-
тестиналния тракт.

кардиомиоПатия При болестта на FAbRy

Ролята на кардиолога в изследването на паци-
енти с болест на Fabry, при които вече е поставе-
на диагнозата по извънсърдечна симптоматика, е с 
цел да се установи дали има ангажиране на сър-
цето и в каква степен. По-често това са класиче-
ските фенотипове. Родствениците на пациентите, 
при които е установена мутация, но не са развили 
клинично заболяването, също подлежат на изслед-
ване. При т.нар. „сърдечна форма“ от вариантните 
фенотипове, кардиологичната симптоматика е при-
чина за преглед от кардиолог. Анализът на данните 
от анамнезата, физикалния статус, ЕКГ и ехокарди-
ографското изследване е особено важен в суспек-
цията на заболяването и провеждането на диагно-
стични тестове. Засягането на сърцето при болест 
на Fabry (Fabry-кардиомиопатия) е често, при над 
50% от случаите. Основен белег е левокамерната 
хипертрофия [17].

Левокамерната хипертрофия се дължи на нат-
рупване на патологичната субстанция в миокард-
ните клетки, вследствие на което се развива диас-
толна дисфункция. Някои от миокардните клетки 
некротизират, което стимулира процеса на фибро-
за и намаляване на систолната функция. В стени-
те на коронарните съдове също се натрупва суб-
станция, което задебелява стените им, инициира 
ендотелна дисфункция и миокардна исхемия. От-
лагането на Gb3 в клетките на проводната система 
води до електрическа нестабилност, с проводни и 
ритъмни нарушения. Връзката между патологич-
ните промени и клиничната картина са представе-
ни на фиг. 2.

фиг. 2. Връзка между патологичните промени и клиничната кар-
тина при болест на Fabry

кардиолоГична симПтоматика

Кардиологичната симптоматика не е специ-
фична за заболяването, среща се и при други за-
болявания. Именно наличието на такава симпто-
матика при липса на ясна причина за това, както 
и анамнезата за фамилна обремененост, е осно-
вание тези пациенти да се изследват за болест 
на Fabry. При около 25% от пациентите се проя-
вява сърдечна недостатъчност (СН) [12]. СН със 
запазена фракция на изтласкване в клиничната 
практика се среща при около половината от всич-
ки случаи със СН. Дори и при липса на изразена 
левокамерна хипертрофия, когато етиологията 
остава неясна, трябва да се има предвид възмож-
ността за болест на Fabry.

В около 1/4 от случаите пациентите имат сте-
нокардни оплаквания или гръдна болка. Палпита-
циите и аритмията са регистрирани при 15-35% от 
пациентите. Характерни са проводните нарушения 
(7-30%), като честотата на синкоп варира от 2 до 
6%. При 5% поставянето на диагнозата е предше-
ствано от имплантиране на постоянен електрокар-
диостимулатор [3, 17].

Клапните лезии са с честота от 7 до 20%, не са 
тежки и обикновено се изразяват в лека до умере-
на митрална и/или трикуспидална регургитация. В 
редки случаи може да се развие дилатация на аорт-
ния корен [16]. 

екГ Промени

Като специфични ЕКГ промени се считат скъ-
сеният PR-интервал – при по-млади пациенти, и 
волтажните критерии за левокамерна хипертро-
фия с реполяризационни промени (фиг. 3, [13]). 
Някои пациенти, обикновено по-възрастни, имат 
проводни нарушения с прогресиращ АV блок, 
като все още няма категорично обяснение защо в 
едни случаи натрупването на патологичната суб-
станция в проводната система води до скъсява-
не на проводното време, а в други – до забавяне. 
Като характерно проводно нарушение се смята 
синусовата брадикардия в покой и хронотропна-
та недостатъчност при натоварване. Според ня-
кои данни това е причината за имплантиране на 
пейсмейкър при 52% от случаите при болест на 
Fabry. При заболяването има риск от внезапна 
сърдечна смърт. Камерните аритмии се регистри-
рат при около 8% от пациентите и може да из-
искват електрофизиологична оценка. Те могат да 
бъдат първа проява на болестта. При вече поста-
вена диагноза е необходимо годишно провеждане 
на 24-часова холтер-ЕКГ.
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фиг. 3. Характерни ЕКГ промени при болест на Fabry – скъсен 
PR-интервал, волтажни критерии за левокамерна хипертрофия 
и реполяризационни промени [13]

ехокардиоГрафски Промени При FAbRy- 
кардиомиоПатия

По отношение на засягането на миокарда, 
съвременните ехокардиографски методики, бази-
рани на speckle tracking за оценка на камерната ме-
ханика, позволяват много ранно диагностициране, 
дори при липса на хипертрофия. В началния стадий 
на сърдечно засягане се регистрират нарушения в 
лонгитудинална функция на камерата както в сис-
тола, така и в диастола, фиг. 4 [14]. Намалени са 
лонгитудиналната систолна деформация (стрейн – 
LS) и скоростта на систолната деформация (стрейн 
рейт – SRs), при запазен все още циркумферентен 
и радиален стрейн. В диастолната фаза са регис-
трирани намалени скорости на деформацията във 
фазата на изоволуметрична релаксация (SRivr) и 
в ранната диастола (SRe), с увеличаване на отно-
шението на Е-вълната на митралния кръвоток към 
SRivr (E/SRivr).

Степента на ЛК хипертрофия може да се оцени 
достатъчно точно с 2-размерна ехокардиография. 
Доскоро смятаният за специфичен белег „двоен 
контур“ на междукамерния септум с повишена ехо-
генност, вече не се приема като такъв, но някои от 
участъците с изразена фиброза биха могли да бъ-
дат визуализирани [15]. 

Диастолната функция може да бъде променена 
от дисфункция по типа на удължена релаксация, 
при все още запазено налягане на пълнене, до на-
преднала степен – псевдонормален до рестрикти-
вен тип. Тъканните скорости на митралния анулус 
са ниски, съответно отношението Е/Е` се повишава 
при напреднала диастолна дисфункция с допълни-
телно влошен ЛК къмплайънс [16]. 

ε – систолен стрейн; SRs – систолен стрейн рейт; SRivr – стрейн 
рейт във фазата на изоволуметрична релаксация; SRЕ – стрейн 
рейт по време на ранното диастолно пълнене; Е/SRivr – отноше-
ние на Е-вълната на митралния кръвоток към SRivr 

фиг. 4. Показатели за миокардна механика чрез двуразмерна 
speckle tracking ехокардиография. Пикови стойности на глоба-
лен стрейн и стрейн рейт при здрав (А и В) и при пациент с бо-
лест на Fabry (C и D) [по 14]

ядрено-маГнитен резонанс

Ядрено-магнитният резонанс с късно контрас-
тиране може да даде точна оценка на анатомията 
и наличието на фиброза, като показанието му при 
хипертрофична кардиомиопатия е клас ІІb, ниво на 
доказателственост B [1]. За заболяването е харак-
терно мезокардиалното ангажиране на долнолате-
ралния базален сегмент на ЛК, при запазен субен-
докарден слой, фиг. 4 [18]. Типът засягане може да 
позволи диференциална диагноза с други кардио-
миопатии, напр. ХКМП със саркомерна мутация, 
при която са налице обширни зони на мезокардно 
ангажиране на средните и апикалните сегменти на 
предна и долна стена.

С напредване на заболяването се развиват 
по-тежка ЛК хипертрофия и фиброза. В изслед-
вана серия от 51 пациенти с болест на Fabry, 17 
от тях нямат ехокардиографски данни за левока-
мерна хипертрофия. В тази група лонгитудинал-
ната функция е понижена при всички пациенти, 
с по-леко засягане при жените, а радиалната 
функция е запазена при всички. ЯМР с късно кон-
трастиране е проведен при 36 от тези пациенти 
[19]. От 17-те пациенти без хипертрофия, 14 са 
изследвани с ЯМР и всички са с негативен резул-
тат по отношение на наличието на фиброза. При 
34 пациенти с ЛК хипертрофия е установено не 
само понижение в лонгитудиналната, но и в ради-
алната функция. При 25 от тях е проведен ЯМР, 
като 12 пациенти показват данни за ЛК фиброза 
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[48%]. Те са с още по-значително засягането на 
лонгитудиналната и радиалната функция.

субендокардна биоПсия 

Провеждането на субендокардна биопсия се 
препоръчва, когато резултатите от другите клинични 
изследвания показват данни за миокардна инфил-
трация, възпаление или натрупване на субстанция, 
които не могат да се докажат чрез друг метод. Ин-
дикацията е клас ІІb, с ниво на доказателственост 
C, според препоръките за поведение при ХКМП [1]. 

Това е инвазивен метод, който освен това може да 
не даде положителен резултат поради възможността 
да се попадне в зони без типични промени. Изслед-
ване на участък с промени позволява визуализиране 
на клетки, изпълнени с липидни вакуоли – кардиоми-
оцити, клетки на проводната система, фибробласти, 
фиг. 5 [10, 20]. За разлика от болестта на Fabry при 
амилоидозата отлагането на патологичния белтък е 
екстрацелуларно, при ХКМП се визуализира непра-
вилното подреждане на миофибрилите, а при хипер-
тензивната КМП кардиомиоцитите са правилно под-
редени, но хипертрофични.

     

фиг. 5. Ядрено-магнитен резонанс с късно контрасти-
ране при пациент с болест на Fabry – визуализира се 
мезокардиално ангажиране на базалния сегмент на 
заднолатералната стена, при запазен субендокарден 
слой [17]

фиг. 6. Ендомиокардна биопсия – сред нормалните кардиомиоцити (оз-
начени със стрелка) се визуализират клетки, съдържащи гликолипидни 
вакуоли (означени с островърхов знак) [10]

изследване При сусПекция за болест  
на FAbRy

При клинична суспекция за болест на Fabry при 
мъже, се изследва нивото на ензимната активност 
на α-галактозидаза в кръвта. При жените това из-
следване може да не е точно, може да има псевдо-
дефицит, затова като първо изследване при тях се 
препоръчва генетичното.

Генетичният тест може да покаже наличие на 
класически тип мутации, както и непознати до този 
момент мутации с различна значимост – не всички 
от тях са патогенни. В тези случаи се търси носи-
телство в семейството и ако има такова, се приема, 
че се касае за болестта на Fabry [21]. Ако няма но-
сителство, или се установят непатогенни мутации, 
се провежда биопсия с изследване за депозити на 
Gb3 в биопсичния материал и/или се изследват 
нива на Lyso-Gb3 в плазма или урина. 

ензим-заместваща тераПия

Своевременното диагностициране на заболява-
нето е от съществено значение поради наличието 
на ензим-заместваща терапия и възможността за 
обратно развитие на органните промени. Медика-
ментите са аgalsidase beta (Fabrazyme), който се 
прилага в доза 1 mg/kg като венозна инфузия вед-
нъж на 2 седмици, и аgalsidase alfa в доза 0.2 mg/
kg/2 седмици. Ранното започване на лечението е 
определящо за прогнозата, като е важно да бъде 
започнато още преди да се е развила миокардна 
фиброза. Продължителната терапия значително 
редуцира големите клинични събития и смъртност-
та при пациентите [22, 23]. При 10-годишно провеж-
дане на ензим-заместващо лечение, което е започ-
нало първоначално като двойносляпо проучване за 
20 седмици, впоследствие продължило на отворен 
принцип за 54 месеца, а след това като регистър, 
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81% от пациентите не са развили големи клинични 
усложнения, а преживяемостта за периода е била 
94% [22].

заключение

Болестта на Fabry е по-честа, отколкото е счи-
тано доскоро. Боледуват не само мъже, но и жени. 
Клиничната картина е много разнообразна, имити-
ра други заболявания, но липсата на основателна 
причина за симптоматиката и органните уврежда-
ния, заедно с анамнезата за фамилна обремене-
ност, са ключови в суспекцията. Диагностицирането 
в ранните етапи позволява започване на ензим-за-
местваща терапия, което значително може да 
подоб ри прогнозата при тези пациенти. 

Важно за поставянето на диагнозата е да се ми-
сли по-често за болестта на Fabry и да бъдат из-
следвани пациентите, които имат някои от следни-
те характеристики:

 − ЛК хипертрофия с клинично начало след 
40-годишна възраст, 

 − СН със запазена фракция на изтласкване, 
 − проводни нарушения, особено синусова бра-

дикардия в покой и хронотропна недостатъчност. 
Други групи суспектни пациенти, са тези със:
 − протеинурия или бъбречна недостатъчност, 
 − криптогенен мозъчен инсулт, особено при за-

сягане на бялото мозъчно вещество.
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въведение

Артериалната хипертония (АХ) е най-важният 
фактор, който води до повишена честота на свър-
заната с коронарна болест на сърцето смъртност 
и повишени болнични разходи [9]. Докато изслед-
вания показват как се подобрява лечението на АХ, 
все още липсва пълно разбиране на факторите, 
допринасящи за развитието ù. Разликите в етио-
логията на АХ не могат да се обяснят единствено 

с физиологични, генетични фактори и с начина на 
живот [23]. Честа причина за търсене на помощ е 
наличието на т.нар. пароксизмална, или интерми-
тентна хипертония. В тези случаи обикновено 
се търси феохромоцитом, но не се открива тумор. 
Всички практикуващи лекари срещат подобни 
пациенти, но хипертензиологията не дава много 
отговори за тези състояния. Вероятно стресът и 
емоциите играят важна роля в повечето случаи, но 
лекарите, които лекуват АХ, често не са запозна-

АРТЕРИАЛНА хИПЕРТОНИЯ И ПАНИЧЕСКИ РАЗСТРОйСТВА

Л. Демиревска, А. Александров и Д. Гочев
Клиника по кардиология, Военномедицинска академия – София

ARTERIAL hyPERTENSION ANd PANIC dISORdERS

L. Demirevska, A. Aleksandrov and D. Gothev
Clinic of Cardiology, Military Medical Academy – Sofia

Резюме: Между паническите разстройства и артериалната хипертония (АХ) има връзка. Предполагат се няколко механизъ-
ма. Паник-атаките могат да увеличат шанса да се диагностицира АХ чрез по-добрия медицински контакт. Те могат 
да предизвикат АХ поради нарушена симпатикусова нервна активност, промени в мозъчните серотонинови нива 
и поради допълнителни пресорни ефекти на хипервентилацията. Поставянето на диагноза и провеждането на 
лечение на АХ може да причини панически симптоми чрез „ефекта на етикета“. Панически разстройства настъпват 
при 10- 3% от пациентите с АХ и могат да бъдат идентифицирани и лекувани с подходяща терапия. Лечението с 
медикаменти за повлияване на паник-атаките и прилагането на когнитивно-поведенческа терапия може да доведе 
до регулиране на артериалното налягане при повечето от тези пациенти с хипертония.
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Summary: There is an association between panic symptoms and arterial hypertension. Several possible mechanisms are suggested. 
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ти с подобни проблеми и не са добре подготвени, 
да се справят с тях. Има различни диагностични 
етикети за такива състояния, които включват псев-
дофеохромоцитом, панически атаки и синдром на 
хипервентилация [20].

Панически разстройства се наблюдават годиш-
но при приблизително 2,7% от общата популация и 
достигат до 4,7% по време на цялата продължител-
ност на живота [16]. В същото време подобна симп-
томатика присъства в 10% до 13% от пациентите 
с АХ. Освен с АХ, това нарушение се свързва и с 
редица други заболявания, като митрален клапен 
пролапс, мигрена, бронхиална астма и вестибулар-
ни нарушения. Наблюдава се начален пик в края на 
юношеството и втори пик в средата на 30-годишна 
възраст. Причините могат да са биологични или 
обусловени от околната среда. При еднояйчните 
близнаци се открива значително по-висока сте-
пен на конкордантност в сравнение с двуяйчните. 
Рискът се повишава при наличие на роднини с та-
кова заболяване [25].

Панически разстройства – оПределение, 
критерии за диаГноза, клинични Прояви

Паническите разстройства се характеризират 
с периодични и неочаквани атаки на тревожност 
и ужас (паник-атаки). Обикновено се смята, че 
паник-атаките се провокират от екстремен стрес. 
Всъщност те могат да се появят без никаква види-
ма причина, дори и по време на сън, продължават 
15-30 минути, но след това могат да се наблю-
дават остатъчни ефекти продължително време. 
Такива симптоми могат да се открият освен при 
паническото разстройство и при почти всяко тре-
вожно разстройство. Разликата е в това, че при 
тревожните разстройства обикновено има специ-
фичен пусков момент. Диагностичните критерии 
за паническо разстройство са представени на 
табл. 1 [14].

Пристъпите на паника, включващи само 1 или 
2 симптома като световъртеж и сърдечно думкане, 
са известни като ограничени симптом-атаки. Това 
могат да бъдат остатъчни симптоми след основен 
пристъп на паника или предвестници на напълно 
разгърнатите атаки. Честотата на пристъпите може 
да варира в широки граници – от ежедневни до 
по-редки с периоди на ремисии в продължение на 
месеци. Има известни разлики в клиничните прояви 
при двата пола. При жените по-често се среща не-
достиг на въздух, гадене и чувство за задушаване. 
Мъжете по-често се оплакват от изпотяване и болки 
в корема [13]. 

Таблица 1. Критерии за диагноза на паническо раз-
стройство

Повтарящи се неочаквани пристъпи на паника, определени 
като отделни периоди на силен страх или дискомфорт, при 
които има четири (или повече) от следните симптоми с вне-
запно начало и пик в рамките на 10 минути:

 − Сърцебиене, думкане на сърцето
 − Изпотяване
 − Треперене
 − Недостиг на въздух
 − Усещане за задушаване
 − Болка в гърдите или дискомфорт
 − Гадене или коремни болки
 − Чувство на замайване, прималяване или слабост
 − Дереализация или деперсонализация – чувство за нере-
алност

 − Страх от загуба на контрол или полудяване
 − Страх от смърт
 − Втрисане или горещи вълни
 − Парестезии

Поне една от атаките да е последвана от:
 − Постоянно безпокойство за други атаки
 − Тревога за последиците
 − Клинично значима промяна в поведението, свързана с 
атаките

Пристъпите на паника не се дължат на преките физиологични 
ефекти на забранени за употреба субстанции (или на предпи-
сани лекарства) или на общо заболяване (например хиперти-
реоидизъм)
Пристъпите на паника не се дължат на друго психично раз-
стройство, например на социална фобия (при излагане на 
опасна социална ситуация), специфична фобия (при излагане 
на конкретна ситуация, която предизвика фобия), посттравма-
тично стресово разстройство (в отговор на стимули, свързани с 
тежък стрес) или разстройство, свързано с раздяла (в отговор 
на това, че субектът е далеч от дома или от близък роднина)

Паническо разстройство и ах –  
ПатофизиолоГични механизми

Паническото разстройство може да е резултат 
на абнормно чувство за страх в резултат на про-
мени във връзките между отделните части на цен-
тралната нервна система. Приблизително 80% от 
тези пациенти съобщават за значими стресови мо-
менти през предходните 12 месеца. При анамнеза 
за сексуално или физическо насилие в детството 
рискът от поява на паническо разстройство като 
възрастни се повишава [15, 26]. При жените рискът 
е два пъти по-висок, особено след настъпването на 
менопауза. Тази тенденция се свързва с появата на 
стресови събития в живота и лошо здравословно 
състояние [6].

Психосоциалните стресови разстройства могат 
да повишат автономната възбуда чрез въздействие 
върху хипоталамо-хипофизната ос, което увелича-
ва циркулиращите катехоламини и води до повишен 
риск от АХ [2, 10]. По време на паник-атаките са ус-
тановени повишени плазмени нива на адреналин и 
малки промени в нивата на норадреналин, а извън 
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тях – високи нива адреналин и нормални нива на 
норадреналин [26, 29]. Изказано е предположение 
и за нарушения в обратното приемане на норадре-
налин от симпатикусовите нервни клетки. Изслед-
ване открива четирикратно повишение на мозъч-
ните серотонинови нива в сравнение с нормалните 
индивиди [7, 8]. Характерна за паническите атаки 
е хипервентилацията. Медицински доклади съоб-
щават, че тя предизвиква вазоконстрикция и увели-
чаване на артериалното налягане (АН), въпреки че 
по-ранно проучване на хемодинамичните ефекти 
на доброволната хипервентилация установява, че 
за една минута тя понижава периферното съпроти-
вление с 45%, а средното АН с 23 mm Hg [4]. По-но-
во проучване сравнява ефектите на хипервентила-
цията върху АН и сърдечната честота при пациенти 
с паническо разстройство и при нормална контрол-
на група. При нормалните субекти систолното и 
диастолното АН се понижават, а при пациентите с 
паническо разстройство се увеличават. В допълне-
ние, около 1/3 от пациентите с панически атаки съ-
общават за симптоми на паника по време на хипер-
вентилация, докато нито един от контролната група 
не проявява такива симптоми. Обяснението може 
да е, че хипервентилацията сама по себе си пони-
жава АН, но когато се насложи атака на паника, АН 
се повишава [12, 19].

В изследване е тествана хипотезата, че пани-
ческото разстройство е свързано с нарушения в 
регулацията на автономната нервна система в по-
кой и по време на стрес. Осъществен е анализ на 
сърдечната честота и АН по време на ортостатична 
проба. Пациентите с паническо разстройство имат 
по-висока сърдечна честота (p < 0.001), по-ниска 
вариабилност на сърдечната честота, по-високо 
диастолно АН (p < 0.006), по-голямо съотношение 
между нискофреквентната и високофреквентна-
та сърдечна честота в базови условия. По време 
на ортостатичната проба те реагират с по-голямо 
повишение на сърдечната честота (p < 0.039), по-
вишение на диастолното АН (p < 0.028), по-малко 
повишение на отношение между нискофреквентна-
та и високофреквентната сърдечна честота в срав-
нение със здравите контроли. Тези данни показват 
възможна връзка между нивото на тревожност и си-
матико-парасимпатикусовото равновесие [19].

Връзката между паническите разстройства и АХ 
е двупосочна. От една страна, промените в пери-
ферната и централната нервно-ендокринна систе-
ма могат да доведе до повишаване на АН. От друга 
страна, повишаването на АН може да е резултат от 
набор поведенчески личностни характеристики и 
самото поставяне на диагноза АХ и провеждането 
на антихипертензивна терапия може да предизви-
ка панически симптоми като психологична реакция. 

Паническите симптоми пък правят лечението на АХ 
по-трудно [11].

клинични Проучвания за връзката  
между Паническите разстройства и ан

Редица изследвания се съсредоточават върху 
ролята на общите психични разстройства за разви-
тието на АХ. World Mental Health Surveys е голямо 
проучване на психичното здраве, което включва 19 
страни и 52 095 възрастни. В него са установени 
значими връзки между временните предходни общи 
психични разстройства и последващата поява на АХ 
(OR, 1.1÷1.6). За паническото разстройство са харак-
терни ранната поява на АХ и внезапно повишаване 
на АН по време на пристъпите на паника [21].

В друго изследване се сравняват нормотензив-
ни пациенти с паническо разстройство с контролна 
група. Установява се, че при пациентите с паниче-
ско разстройство се наблюдава липса на нормално-
то нощно спадане на АН, което е свързано с по-ви-
сок сърдечно-съдов риск. Понижението на систол-
ното и диастолното АН нощем е сигнификантно 
по-малко в групата с паническо разстройство (11% 
± 7% срещу 15% ± 5%, p = 0.004; 9% ± 5% срещу 
респ. 14% ± 4%, p = 0.002) [1].

В проучвания с амбулаторно мониториране на 
АН се установява, че по време на панически ата-
ки АН се покачва драматично в рамките на няколко 
минути – от 110/80 до 220/100 mm Hg [27]. Изслед-
ване в Англия, в което са включени нормотензивни 
и хипертензивни пациенти, открива, че при хиперто-
ниците преобладават проявите на панически атаки, 
като разликата не е голяма (30% срещу 19%). Симп-
томи, характерни за такива атаки, като дискомфорт, 
задух, световъртеж, сърцебиене и треперене, се 
наблюдават при пациентите с хипертонични кризи, 
посещаващи спешните звена. При хипертоници-
те се наблюдава по-голяма тревожност, отколкото 
при нормотониците. Авторите отчитат, че не е въз-
можно да се каже дали хипертонията предшества 
атаките на паника или обратно. Изказва се и пред-
положение, че паническите атаки довеждат просто 
до по-ранното диагностициране и лечение на АХ, 
поради по-добрия медицински контакт [5].

лечение на Паническите разстройства  
и Повлияване на артериалното наляГане

Лечението на паническите разстройства се 
осъществява чрез фармакологични и нефармако-
логични методи. За фармакологичното лечение се 
използват основно антидепресанти, чиято ефектив-
ност е доказана в рандомизирани проучвания спря-
мо плацебо: селективни инхибитори на обратното 
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захващане на серотонина (SSRIs), инхибитори на 
обратното захващане на серотонин-норепинефрин 
(SNRIs), трициклични антидепресанти, моноами-
ноксидазни инхибитори и анксиолитици, каквито 

са бензодиазепините [14]. В табл. 2 са представе-
ни най-често използваните медикаменти с техните 
дози и странични ефекти.

Таблица 2. фармакологично лечение на паническо разстройство

Медикамент Начална доза mg/ден Терапевтична доза mg/ден Странични ефекти
SSRIs Клас ефекти са гадене, анорексия, тремор, тревож-

ност, сексуална дисфункция, нервност, безсъние
Fluoxetine 10 20-60 Клас ефекти

Sertraline 25 50-200 Клас ефекти и диария

Citalopram 10 20-60 Клас ефекти

Escitalopram 10 10-30 Клас ефекти

Paroxetine 10 20-60 Клас ефекти и сънливост, умора, наддаване на 
тегло

Paroxetine CR 12.5 12.5-25 Клас ефекти

Fluvoxamine 50 150-300 Клас ефекти

SNRIs Клас ефекти: гадене, изпотяване, сухота в уста-
та, световъртеж, безсъние, сънливост, сексуал-
на дисфункция и хипертония при дози > 300 mg

Venlafaxine XR 37.5 75-300 Клас ефекти

Трициклични 
анти депресанти

Клас ефекти: сънливост, наддаване на тегло, сухо-
та в устата, микционни нарушения, запек, ортоста-
тична хипотония, проводни нарушения

Imipramine 10-25 100-300 Клас ефекти

Nortriptyline 10-25 75-125 Клас ефекти

Desipramine 10-25 100-300 Клас ефекти

Бензодиазепини Клас ефекти: сънливост, когнитивно забавяне, 
физическа зависимост

Clonazepam 0.25 3 х дневно 0.5-1.5 3 х дневно Клас ефекти

Alprazolam 0.25 3 х дневно 0.5-1.5 3 х дневно Клас ефекти

Alprazolam XR 0.50-1.0  3 пъти дневно 1-5 веднъж дневно Клас ефекти

Lorazepam 0.25 3 х дневно 0.5-1.5 3 х дневно Клас ефекти

Поради профила им на безопасност SSRIs и 
SNRIs се препоръчват като първа линия на тера-
пия. Трябва да се има предвид обаче, че предста-
вителят на SNRIs venlafaxine може да повиши АН и 
сърдечната честота. Като втора линия на терапия 
се препоръчват трицикличните антидепресанти 
и бензодиазепините. Като трета линия, при лип-
са на отговор от другите медикаменти, може да 
се използват моноаминоксидазните инхибитори 
(phenelzine или tranylcypromine). Тяхното използва-
не е ограничено поради сериозните им странични 
ефекти, в това число и възможността за провокира-
не на хипертонични кризи. При липса на отговор от 
началното лечение със SSRIs се препоръчва първо 
да се опита с друг представител на същата група. 
Ако все още няма отговор, може да се превключи 
на лечение с трицикличен антидепресант, бензоди-
азепин или SNRIs [14, 18].

Бензодиазепините имат важна роля в лечението 
на паническите разстройства, но проблем при тях-
ното използване, освен страничните им ефекти, е 
появата на зависимост и бързото възобновяване на 
симптомите след прекратяване на лечението с тях. 
Те могат да се прилагат самостоятелно или в комби-
нация с антидепресант. При комбинация отговорът 
на терапията е по-бърз, отколкото при самостоятел-
ното приложение на антидепресанти. Освен това се 
намалява тревожността, която съпътства началото 
на лечението с антидепресанти. Бензодиазепините 
може да се прилагат и само „при нужда“. Употребата 
им например 3 пъти в месеца не е повод за загриже-
ност, но по-честото им приложение може да доведе 
до колебания в серумните нива и симптоми на аб-
стиненция. Около 40-80% от пациентите, лекувани 
с тях за повече от четири месеца, могат да имат аб-
стинентни симптоми при спирането им като безпо-
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койство, раздразнителност, главоболие, напрежение 
в мускулите, сетивни аномалии, безсъние, намалена 
концентрация и сърдечни симптоми. В такива случаи 
се препоръчва бавно намаляване на дозата в про-
дължение на четири до осем седмици. Пациентите 
с анамнеза за злоупотреба с вещества, личностни 
разстройства или хронична болка не трябва да се 
лекуват с бензодиазепини поради високия риск при 
прекалената им употреба [14, 18, 24].

Не се препоръчва използването на медикамен-
ти като buspirone, propanolol, clonidine, inositol, анти-
хистамини поради липсата им на ефективност [18].

В проучване при пациенти със симптоматична 
пароксизмална АХ, които приемат sertraline към 
тяхната антихипертензивна терапия (средно от 
три антихипертензивни медикамента), е установен 
по-добър контрол на АН. Симптомите на пароксиз-
мална хипертония са преустановени напълно при 
61% и частично при 29% от пациентите. Средното 
офисно АН при пациентите, приемащи sertraline, 
намалява с 13.8/8.5 mm Hg (p < 0.001) [28].

За лечение на панически разстройства се из-
ползват и нефармакологични методи, какъвто е 
когнитивно-поведенческата терапия. Целта на тази 
терапия е да се промени отговорът на пациентите 
към симптомите на страх, да се възвърне контро-
лът върху реакциите на стрес и така да се намали 
чувството за безпомощност. Смята се, че най-доб-
рият подход е комбинацията от фармакологична и 
нефармакологична терапия [17]. Метаанализ на 11 
рандомизирани клинични проучвания, който срав-
нява използването на когнитивно-поведенческа те-
рапия и антидепресанти (SSRIs или трициклични 
антидепресанти) показва, че това лечение има по-
добни ефекти върху общото безпокойство, клини-
чен отговор (определен като намаляване на симп-
томите с ≥ 50%) и депресия. Най-голямото от тези 
проучвания сравнява когнитивно-поведенческата 
терапия (първоначално седмично) самостоятелно, 
лечението с антидепресант (imipramine) самостоя-
телно, когнитивно-поведенческата терапия плюс 
imipramine, и когнитивно-поведенческата терапия 
плюс плацебо при 312 пациенти с паническо раз-
стройство. След три месеца процентът на отго-
вор (определен чрез намаляване на симптомите с  
≥ 40%) е значително по-голям за всички активни те-
рапии спрямо плацебо: 49% с когнитивно-поведен-
ческа терапия самостоятелно, 46% с imipramine са-
мостоятелно, 60% с когнитивно-поведенческа тера-
пия и imipramine и 57% с когнитивно-поведенческа 
терапия и плацебо (срещу 22% само с плацебо) [3].

Липсват данни за оптималната продължител-
ност на лечението. Прекъсване на ефективната те-
рапия трябва да се разглежда след поне 12 месеца. 
При 1/3 от пациентите се проявява рецидив в рам-

ките на две години след края на лечението. Тогава 
курсът на лечение, който е бил ефективен предния 
път, трябва да се повтори. При наличие на ≥ 2 ре-
цидива е уместно провеждането на продължително 
лечение [14].

заключение

Между паническото разстройство и АХ същест-
вуват значими двустранни връзки. По време на па-
ник-атаките АН обичайно се повишава в резултат 
на повишена симпатикусова стимулация и хипер-
вентилация като реакция на стреса. Самото поста-
вяне на диагноза АХ и провеждането на антихипер-
тензивна терапия може да предизвика панически 
симптоми като психологична реакция. В същото 
време симптомите на паника правят лечението на 
вече съществуваща АХ по-трудно. Доброто позна-
ване на това нарушение и методите за лечението 
му, използването на антидепресанти, анксиолитици 
и когнитивно-поведенческа терапия би допринесло 
за по-доброто повлияване на АХ при наличие на па-
нически атаки. В същото време при пациентите с 
паническо разстройство трябва активно да се търси 
АХ. Необходими са големи рандомизирани проуч-
вания за ефекта от лечението на това нарушение 
върху антихипертензивния контрол.
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Резюме: Увод. Въпреки големия напредък в лечението на белодробната артериална хипертония (БАХ), заболяването 
има прогресивен ход и лоша прогноза. Затова съвременните ръководства препоръчват агресивно лечение с 
ранно започване на комбинирана терапия. Представяме опита на Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Света 
Анна” – София, за периода януари 2011–септември 2014 г. Цел. Да се оцени при каква част от пациентите се на-
лага преминаване на комбинирана терапия и какъв е ефектът ù върху функционалния клас и физическия капаци-
тет при незадоволителен ефект от монотерапия. Материал и методи. Включихме 40 последователни пациенти с 
БАХ. Проследяването и лечението са проведени съгласно специфичен за центъра протокол. Резултати. При 12 
пациенти се наложи ескалиране на терапията, като общо 14 бяха лекувани с повече от един специфичен медика-
мент. При повечето пациенти, преминали на комбинирана терапия, се отчете стабилизиране на състоянието, но 
не и промяна във функционалния клас. Не се отчете значимо увеличаване на средното разстояние в 6-минутния 
тест с ходене за цялата група 6 месеца след добавяне на втори или трети медикамент. Заключение. Премина-
ването на комбинирана терапия се налага при голяма част от пациентите с БАХ поради незадоволителен ефект 
от монотерапия. В нашия опит тя не води до подобряване на функционалния клас, но може да доведе до стаби-
лизиране на клиничния ход на заболяването, а при някои пациенти и до подобряване на физическия капацитет.

Ключови думи: белодробна артериална хипертония, специфична терапия, комбинирана терапия, функционален клас, 6-минутен 
тест с ходене
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увод

Белодробната артериална хипертония (БАХ) 
се характеризира с повишено съпротивление на 
белодробните съдове, което води до обременява-
не на дясната камера с постепенно развитие на 
десностранна сърдечна недостатъчност и смърт. 
Тя може да бъде идиопатична, наследствена, 
предизвикана от медикаменти или свързана с дру-
ги състояния (съединителнотъканни заболявания, 
вродени сърдечни пороци, HIV инфекция, портална 
хипертония и други). БАХ спада към групата на ред-
ките болести, като за Европа докладваната заболя-
емост е 5-10 случая на милион на година, а честота-
та – 15-60 случая на милион население [2]. 

Прогнозата на БАХ е лоша. По данни от регис-
търа на Националния институт по здравеопазване 
(NIH) в САЩ, в който са включени пациенти с пър-
вична БАХ, средната преживяемост за нелекувани 
пациенти е 2,8 години, а преживяемостта на първа-
та, третата и петата година – съответно 68%, 48% 
и 34% [3]. От всички подгрупи БАХ с най-лоша про-
гнозата са пациентите със съединителнотъканни 
заболявания [4].

Лечението на БАХ в миналото се е състояло 
от симптоматични средства – кислород, диурети-
ци, дигоксин, антикоагуланти. Днес са разработени 
специфични медикаменти от 3 основни групи, които 
значително подобриха прогнозата на заболяването. 
При недостатъчен ефект от монотерапията се пре-
поръчва последователно добавяне на втори и трети 
медикамент (секвенционална комбинирана тера-
пия). През последните години се натрупват все пове-
че данни в подкрепа на едновременното започване 
на терапия с комбинация от медикаменти (начална 
комбинирана терапия) при пациенти с тежка БАХ и 
висок риск за смърт и клинично влошаване [1, 2].

цел

Целта на проследяването е да се оцени при как-
ва част от пациентите се налага преминаване на 
комбинирана терапия и какъв е ефектът от прила-
гането ù върху функционалния клас и физическия 
капацитет, оценен чрез изминатото разстояние в 
6-минутния тест с ходене, при незадоволителен 
ефект от монотерапията.

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 (ЕРА) (босентан 

и амбрисентан), фосфодиестеразни инхибитори 
(ФДИ) (силденафил) и простациклинови аналози 
(инхалаторен илопрост). На лечение подлежат па-
циентите с идиопатична БАХ и БАХ, асоциирана 
със съединителнотъканни заболявания и вродени 
сърдечни пороци (синдром на Айзенменгер). Не са 
достъпни простациклинови аналози за интравеноз-
но и подкожно приложение и на този етап в стра-
ната няма център, извършващ белодробни транс-
плантации.

Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Света 
Анна” – София, е един от двата най-големи експерт-
ни центъра в страната. За периода януари 2011–сеп-
тември 2014 г. на 56 пациенти е поставена диагноза 
БАХ. От проследяването са изключени пациентите 
с БАХ, свързана с вроден сърдечен порок, 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, свър-
зана с други състояния – 12 (30%) лица (8 с при-
дружаващи съединителнотъканни заболявания, 3 с 
порто-пулмонална хипертония и 1 с хронична хемо-
литична анемия). БАХ, свързана с хронична хемоли-
тична анемия, е включена към групата на белодроб-
ната артериална хипертония, съгласно актуалната 
до 2013 г. клинична класификация на БХ [1].

Първоначалната оценка на пациент със съм-
нение за БХ включва физикален преглед, опреде-
ляне на функционалния клас (ФК) по СЗО, 6-ми-
нутен тест с ходене (6-МТХ), електрокардиограма, 
ехокардиография, спирометрия, дясна сърдечна 
катетеризация (ДСК) и лабораторни изследвания. 
При изходната ДСК задължително се провежда ваз-
ореактивен тест с инхалаторен илопрост. Сърдеч-
ният дебит се измерва чрез метода термодилуция. 
Провеждат се насочени изследвания за изключване 
на левостранно сърдечно заболяване, пулмопатия, 
белодробен тромбемболизъм, както и за уточнява-
не на етиологията на БАХ. Диагнозата се поставя от 
експертна комисия в съответствие със съвремен-
ната клинична класификация на БХ. Пациентите 
преминават контролни прегледи на всеки 6 месе-
ца, които включват преглед, ЕКГ, ехокардиография, 
6МТХ 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 съби-
рат проспективно и се включват в базата данни на 
центъра. 

Терапевтичният алгоритъм на Центъра за па-
циенти с негативен вазореактивен тест предполага 
перорална монотерапия с ЕРА или ФДИ. Стандарт-
но използваните дози са босентан 2 х 125 mg, ам-
брисентан 5 mg, силденафил 3 х 20 mg и илопрост 
6-9 инхалации дневно. При добър ефект, дефини-
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ран като стабилизиране на състоянието или подоб-
ряване на проследяваните параметри, терапията 
се продължава, а при незадоволителен ефект, де-
финиран като липса на стабилизиране или влоша-
ване на състоянието, се преминава към комбинира-
на терапия. 

При пациентите, които изходно са без терапия, 
между оценката в Центъра и започването на тера-
пия поради процедурни причини минават средно 
30 дни, поради което средното време на терапия 
за цялата група е по-кратко от средния период на 
проследяване. Някои от пациентите са провежда-
ли специфична терапия преди началото на насто-
ящото проследяване чрез закупуване на лекарство, 
достъпно за свободна продажба, участие в клинич-
но проучване или в рамките на проследяване в друг 
експертен център. Поради участие в отвореното 
рамо на проучването SERAPHIN трима от пациен-
тите са приемали мацитентан, който не е регистри-
ран в България. 

За обработката и анализ на данните са използ-
вани статистически методи дескрипивен анализ, 

Колмогоров-Смирнов и t-тест за две независими из-
вадки. За статистически значими се приемат стой-
ности на p < 0,05. Използвана е програмата SPSS 
версия 20 (IBM, USA).

резултати

Средният период на проследяване за цялата 
група е 600 ± 477 дни (медиана 442 дни), а средно-
то време на терапия – 579 ± 483 дни (медиана 412 
дни). При началната оценка в центъра 34 пациенти 
(85%) бяха в ІІІ и IV ФК по СЗО. На комбинирана 
терапия бяха 5 (12,5%) пациенти (фиг. 1 и 2).

На табл. 1 е представено сравнение между из-
ходните характеристики на пациентите с идиопа-
тична БАХ и пациентите с БАХ, асоциирана с други 
заболявания, включени в проследяването. Както се 
вижда, единствено разликата във функционалния 
клас е статистически значима, като показателят е 
по-висок в групата с асоциирана БАХ, където на 
практика всички пациенти са във висок функциона-
лен клас при представянето си в центъра.

          

фиг. 1. Разпределение на пациентите според ФК в началото на 
проследяването

Легенда: eRA – ендотелин-рецепторен антагонист, PdE-5 – фос-
фодиестеразен инхибитор, PG – простациклинов аналог
фиг. 2. Разпределение на пациентите според терапията при на-
чалната оценка

Таблица 1. Сравнение между изходните характеристики на пациентите с идиопатична БАх и пациентите с БАх, 
асоциирана с друго заболяване

Променлива Идиопатична БАх
(n = 28)

Асоциирана БАх
(n = 12) p

Възраст (години) 52,6 ± 16,7 48,4 ± 17,7 ns
Функционален клас (СЗО) 2,75 ± 0,5 3,17 ± 0,4 p < 0,05
Висок ФК (ІІІ-IV по СЗО) (n,%) 22 (78,6%) 12 (100%) −

6МТД (метри) 316 ± 122 264 ± 114 ns
BNP (pg/ml) 598 ± 819 1048 ± 1419 ns
Налягане в ДП (mm Hg) 11 ± 5 9 ± 6 ns
БСС (dyn·s/cm5) 863 ± 461 996 ± 546 ns

Сърдечен дебит (l/min) 4,4 ± 1,6 4 ± 2,3 ns

Съкращения: СЗО – Световна здравна организация; фК – функционален клас; 6-МТД – дистанция в 6-минутния тест с ходене; bNP – 
мозъчен натриуретичен пептид; ДП – дясно предсърдие; БСС – белодробно съдово съпротивление; ns = незначимa (p > 0,05)
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При 18 пациенти приложихме терапия с ФДИ 
силденафил самостоятелно или в комбинация. 
Общо 36 пациенти на някакъв етап от проследя-
ването бяха преценени като показани за терапия с 
ЕРА („намерение за лечение”) самостоятелно или 
в комбинация. Използваните медикаменти от този 
клас са босентан (22 пациенти), амбрисентан (11 
пациенти) и мацитентан (3-ма пациенти). Пред-
писаната терапия в Центъра при първоначалната 
оценка на пациентите е представена на фиг. 3.

Поради незадоволителен ефект от провеждана-
та монотерапия при един пациент тя беше сменена 
с медикамент от друг клас с много добър ефект, а 
при всички останали се премина на комбинирана 
терапия, както препоръчват съвременните ръко-
водства [2]. При 11 пациенти се взе решение за пре-
минаване на комбинирана двойна перорална тера-
пия (ЕРА и ФДИ). При един болен, който изходно 
беше на двойна терапия, се премина към тройна, 
като след 6 месеца той отказа да прилага инхалато-
рен илопрост и отново се върна на двойна терапия. 
Двама пациенти бяха на двойна терапия при начал-
ната оценка и тя не беше променена при просле-
дяването. Така общо при 14 пациенти приложихме 
комбинирана терапия. 

При проследяването на 6-ия месец на комби-
нирана терапия бяха 10,7% от проследените (фиг. 
4А), на 12-ия месец – 34,8% (фиг. Б), на 24-тия ме-
сец – 53,8% (фиг. 4В), а на 36-ия месец – 77,8% 
(фиг. 4Г).

фиг. 3. Разпределение на пациентите според предписаната терапия в 
центъра

фиг. 4. Разпределение на пациентите според провежданата терапия при проследяването на 6-и, 12-и, 24-ти и 36-и месец (съответно 
A, Б, В, Г)
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По отношение на ефекта от приложението на 
комбинирана терапия само един пациент трайно 
премина в по-нисък ФК. При един пациент подобре-
нието беше временно, след което отново се върна 
в изходния си ФК. При всички останали пациенти 
(n = 10), започнали комбинирана терапия, се отче-
те стабилизиране на състоянието, но не и промя-
на във ФК (подобряване или влошаване). На кон-
тролния преглед 6 месеца след добавяне на втори 
или трети медикамент при 9 пациенти, не се отчете 
значимо увеличаване на разстоянието в 6-минутния 
тест с ходене за цялата група (+2,78 метра). Макар 
че броят на включените в този анализ пациенти е 
много малък, прави впечатление, че при разделяне-
то им според етиологията на БАХ при почти всички 
(83%) с идиопатична БАХ разстоянието се увелича-
ва, а при всички (100%) с асоциирана БАХ нама-
лява значимо въпреки ескалирането на терапията 
(табл. 2).

Таблица 2. Промяна в дистанцията в 6-минутния тест 
с ходене (6-МТД) 6 месеца след преминаване на ком-
бинирана терапия според етиологията на БАх

Увеличаване 
на 6-МТД  

(n, %)

Намаляване 
на 6-МТД  

(n, %)

Средна  
промяна  
в 6-МТД

Идиопатична 
БАХ (n = 6) 5 (83%) 1 (17%) + 31 метра

Асоциирана 
БАХ (n =3 ) 0 (0%) 3 (100%) − 53 метра

Като цяло в изследваната група специфична-
та терапия демонстрира много добра поносимост. 
Само при един пациент, лекуван с босентан, на-
блюдавахме преходно покачване на чернодробни-
те трансаминази по-малко от 3 пъти над нормата, 
което наложи временно редуциране на дозата до 
нормализирането им, след което терапията беше 
продължена. При един болен, лекуван със силде-
нафил, имаше преходно главоболие и еднократен 
синкоп, неналагащи преустановяване на терапията. 
При един пациент се прояви непоносимост (тежка 
кашлица и задух) при опит за започване на терапия 
с инхалаторен илопрост, която не се преодоля с по-
степенно титриране на дозата и се наложи терапи-
ята да се преустанови. На фона на постепенно ти-
триране на медикаментите до препоръчаните дози 
при нито един пациент не наблюдавахме клинично 
значима хипотония. Къмплайънсът след започване 
на терапията беше 100%.

обсъждане

Терминът комбинирана терапия се отнася за 
едновременното приложение на медикаменти, 
принадлежащи към различни фармакологични гру-

пи. Тъй като е доказана ролята на 3 основни пътя 
(простациклинов, ендотелинов и на азотния оксид) 
в патогенезата на заболяването, едновременното 
въздействие върху повече от един от тях чрез из-
ползване на специфични медикаменти от трите ос-
новни групи (съответно простаноиди, ЕРА и ФДИ) 
изглежда оправдано и може да се очаква да има 
адитивен ефект. Това би позволило и редуциране 
на дозите на използваните медикаменти, а оттам и 
намаляване на възможните страничните ефекти.

Прилагането на секвенционална комбинирана 
терапия се базира на опита от различно големи 
клинични проучвания, в които са изпитани различни 
комбинации от медикаменти и е доказана тяхната 
поносимост и ефикасност (табл. 3). 

Таблица 3. Някои основни клинични проучвания в об-
ластта на комбинираната терапия

Проучване Изпитвана комбинация
(начална терапия + 
добавен медикамент)

Резултати – комбинация 
срещу началната терапия 
самостоятелно/плацебо

COMPASS-1 босентан + силденафил Редукция на БСС и mPAP, 
увеличаване на СИ [10]

COMPASS-2 силденафил + босентан Увеличаване на 6-МТД, реду-
кция на NT-proBNP [12]

ATHENA-1 силденафил + амбри-
сентан

Редукция на БСС и mPAP, уве-
личаване на СИ и 6-МТД [13]

BREATHE-2 интравенозен епопро-
стенол + босентан

Хемодинамиката, 6-МТД и ФК 
се подобряват в двете групи 
с тенденция за по-голямо 
подобрение в групата на 
комбинирана терапия [14]

PACES интравенозен епопро-
стенол + силденафил 

Увеличаване на 6-МТД и вре-
мето до клинично влошаване, 
редукция на mPAP [11]

STEP босентан + инхалаторен 
илопрост

Редукция на БСС и mPAP, 
увеличаване на 6-МТД [15]

TRIUMPH-1 босентан (70%) или сил-
денафил (30%) + инхала-
торен трепростинил 

Увеличване на 6-МТД [16]

Използвани съкращения: БСС – белодробно съдово съпроти-
вление, mPAP – средно налягане в артерия пулмоналис, СИ – 
сърдечен индекс, 6-МТД – дистанция в 6-минутния тест с ходене

Няколко метаанализа от 2011-2012 г. докладва-
ха разочароващи и донякъде противоречиви резул-
тати за ползата от комбинираната терапия. Според 
метаанализ на Fox и съавт. единственото предим-
ство на комбинираната терапия пред монотерапия-
та е лекото увеличаване на физическия капацитет, 
оценено чрез промяната в 6-МТХ. В същия мета-
анализ не се отчита промяна в смъртността, необ-
ходимосттта от хоспитализация или ескалиране на 
терапията поради влошаване на БАХ, също така не 
се подобрява ФК [5]. Според друг метаанализ на 
Bai и съавт. приложението на комбинирана терапия 
води до значимо намаляване на риска от клинич-
но влошаване, подобрява физическия капацитет, 



Ефект от прилагането на комбинирана терапия... 45

измерен чрез промяната в 6-МТХ, и хемодинамич-
ните параметри (средно налягане в белодробната 
артерия, налягане в дясното предсърдие и белод-
робно съдово съпротивление). Не се отчита обаче 
намаляване на смъртността и подобряване на ФК. 
Заключението е, че макар да няма ясна причина за 
наблюдаваните резултати, комбинирaната терапия 
остава добър избор за подобряване на симптома-
тиката и забавяне на прогресията на заболяването, 
въпреки че не подобрява прогнозата [6]. Резултати-
те при проследените от нас пациенти, лекувани с 
комбинирана терапия, по отношение на ФК са ана-
логични. Изминатото разстояние в 6-МТХ за цяла-
та група не се променя значимо, но се увеличава 
при почти всички пациенти с идиопатична БАХ и 
намалява при всички с асоциирана БАХ. В цитира-
ните метаанализи са включени пациенти с БАХ с 
различна етиология, като на идиопатичната БАХ се 
падат между 56 и 100% в различните проучвания. 
В нито един от тези метаанализи обаче ефектът на 
комбинираната терапия не е оценен поотделно спо-
ред етиологията на БАХ. Така липсата на значимо 
увеличаване на дистанцията в 6-МТХ за цялата из-
следвана от нас група вероятно се дължи на мал-
кия обем на извадката.

На базата на натрупаните данни и съгласно пре-
поръките на Европейското кардиологично дружество 
от 2009 г. секвенционалната комбинирана терапия 
се превърна в стандартен подход при пациенти във 
висок функционален клас (III-IV ФК по СЗО), които не 
се подобряват на фона на монотерапия, и при болни 
в по-нисък функционален клас, когато не се пости-
гат предварително поставените цели или е налице 
влошаване [1, 7]. Оставаше обаче открит въпросът 
за началната комбинирана терапия при пациенти с 
напреднала БАХ, като концепцията за това се ба-
зира на утвърдената терапия на други заболявания 
(сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, 
злокачествени заболявания и др.), където не се при-
лага стъпаловиден подход, а направо се започва с 
комбинирана терапия [2].

В тази връзка с голям интерес се очакваха ре-
зултатите от проучването AMBITION, оценяващо 
ефекта на монотерапия с амбрисентан или тада-
лафил срещу начална комбинирана терапия с амб-
рисентан и тадалафил при нелекувани до момента 
пациенти с БАХ върху времето до настъпване на 
комбинираната крайна точка, включваща смърт, 
хоспитализация поради влошаване на БАХ, прог-
ресия на болестта или незадоволителен клиничен 
отговор. В групата на начална комбинирана тера-
пия се отчита 50% намаляване на риска за въз-
никване на първичната крайна точка, основно за 
сметка на намаляване на хоспитализациите поради 
влошаване на БАХ. Наблюдава се и статистически 

значима разлика в някои вторични крайни точки в 
групата на комбинирана терапия – увеличаване на 
разстоянието в 6-МТХ и намаляване на нивото на 
NT-proBNP на 24-ата седмица. Няма статистически 
разлика между различните групи по отношение на 
ФК на 24-ата седмица. В групата на комбинирана 
терапия се установява по-висока честота на пери-
ферни отоци, главоболие, назална конгестия и ане-
мия, но в трите групи сериозните нежелани съби-
тия са с еднаква честота и еднакъв брой пациенти 
преустановяват терапията. Според авторите резул-
татите от проучването подкрепят приложението на 
комбинирана терапия и доказват ползата от ранно-
то ù започване. Не се знае обаче дали тези резулта-
ти могат да бъдат екстраполирани за други медика-
менти от същите групи или за начална комбинирана 
терапия с медикаменти от други групи [9]. Проучва 
се и приложението на начална тройна комбинира-
на терапия при пациенти в ІІІ-IV ФК, като наличните 
до момента данни са обнадеждаващи, но изискват 
провеждане на по-големи проучвания [8].

На базата на получените нови резултати и на 
натрупания опит в практиката актуализираните 
препоръки на Европейското дружество по кардио-
логия от 2015 г. препоръчват първоначална оцен-
ка на риска от клинично влошаване или смърт при 
всички пациенти с БАХ преди започване на специ-
фична терапия. Рискът се оценява според наличи-
ето на признаци на десностранна сърдечна недос-
татъчност, скоростта на прогресия на симптомите, 
ФК, разстоянието в 6-МТХ, плазмените нива на BNP 
и NT-proBNP, наличието на перикарден излив и ня-
кои хемодинамични параметри. При нисък и умерен 
риск освен с монотерапия се допуска и започване 
с комбинация от два перорални медикамента, а 
при висок риск (IV ФК по СЗО) препоръките вече са 
за начална комбинирана терапия, включваща ин-
травенозен простаноид. При пациенти, при които 
е избран подход с последователно ескалиране на 
терапията, се подчертава важността на проспектив-
ното проследяване с оценка на отговора към тера-
пията на базата на промяна в параметри с доказа-
на прогностична стойност. При този цел-ориентиран 
подход пациенти, които са стабилизирани или имат 
леко подобрение, могат да преминат на комбини-
рана терапия, ако конкретно поставените цели не 
се достигат (например нисък ФК, нормализиране на 
сърдечния индекс и NT-proBNP) [2]. 

При едновременното прилагане на няколко ме-
дикамента трябва да се имат предвид възможни-
те лекарствени взаимодействия на ниво цитохром 
P450, които могат да доведат до промяна в плазме-
ните им нива. Това важи както за комбинираната те-
рапия при БАХ, така и за едновременното прилага-
не на специфична терапия за БАХ и цитохром Р450 
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ензимни индуктори или инхибитори. Освен това при 
приложение на специфична терапия за БАХ и ан-
тихипертензивни медикаменти съществува риск за 
възникване на тежка хипотония [2].

заключение

Незадоволителен отговор към монотерапия се 
наблюдава при голяма част от пациентите с БАХ. 
При тях е уместно добавяне на един или повече 
медикаменти от различен фармакологичен клас. 
Комбинираната терапия е с добра поносимост и 
къмплайънс. В нашия опит тя не води до подобря-
ване на функционалния клас, но може да доведе до 
стабилизиране на клиничния ход на заболяването, 
а при някои пациенти и до увеличаване на физиче-
ския капацитет.

оГраничения

Основното ограничение на настоящото проследя-
ване 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, свързана с вродени сърдечни пороци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА GuIdEzILLA GuIdE EXTENSION CAThETER 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ КОРОНАРНИ ЛЕЗИИ

М. Михалев, Б. Борисов, М. Синджирлиева и К. Донева
Отделение по кардиология, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора

APPLICATION Of GuIdEzILLA GuIdE EXTENSION CAThTETERIN TREATmENTOf 
COmPLEX CORONARy LESIONS

M. Mihalev, B. Borisov, M. Sindjirlieva and K. Doneva 
Department of Cardiology, MHAT “Trakia” – Stara Zagora

Резюме. Цел: Проучване на възможностите на вътрешен катетър Guidezilla Guide Extension Catheter (Bostоn Scientific, 
Marlborough, MA, USA) в интервенционалната кардиология при комплексни лезии на коронарните артерии. Мате-
риали 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 
компликации при 28 последователни пациенти, лекувани за периода юни 2014−март 2016 г. в болница „Тракия“ 
– Стара Загора. Показанията са: трудност при напредване и правилнo позициoниране на стент/балон през тур-
туозни или калцирани артерии, независимо от използването на катетри с добра опора или използване на допъл-
нителни техники, улесняващи пласирането на стент. Резултати: При 15 от пациентите се отдаде позициониране 
на стент и при 6 успешна балонна ангиопластика (21/28, 75%). При един от пациентите се премина с балон през 
субтотална оклузия, но процедурата бе неуспешна поради компрометиране на кръвотока в дисталната част на 
съда, причинена от дисекация от коронарния водач. Общият успех на устройството бе при 22 от 28 случая – 78%. 
При останалите 6 пациенти не можа да се премине през стенозата с балон или стент. При нито един пациент 
не бяха наблюдавани усложнения, свързани със употребата на Guidezilla, т.e. усложнения 0%. Заключение: 
Използването на Guidezilla е ефективна и безопасна техника за перкутанно лечение на комплексни коронарни 
лезии, при които е невъзможно постигане на успех с конвенционалните интервенционални техники. Според на-
шите данни това е първото проучване на Guidezilla в ежедневната клинична практика.

Kлючови думи: коронарна ангиопластика, вътрешен катетър 
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6000 Стара Загора

Summary. Objective: To investigate feasibility and safety of internal catheter (Guidezilla Guide Extension Catheter, Boston Scientific, 
Marlborough, MA, USA) in coronary intervention of complex lesions. Materials and methods: Clinical, angiographic and 
procedural data are presented from percutaneous coronary interventions of 28 consecutive patients treated between June 
2014 and March 2016 in Trakia Hospital, where Guidezilla has been implemented. Indications, effectiveness and per procedure 
complications are analyzed. Indications: Difficulty advancement and correct positioning of stents/balloons in tortuous or calcified 
arteries, when good support provided by either catheters or traditional techniques for additional support failed. Results: In 
15 patients correct stent positioning and in 6 patients successful balloon angioplasty (21 out of 28, 75%) was done by using 
Guidezilla. In one patient balloon went through subtotal coronary artery occlusion, but the procedure itself was unsuccessful due 
to compromised coronary flow in distal vessel part due to dissection caused by the guide wire. So, overall success rate of the 
device was 78% (22 out of 28 cases). In the remaining 6 patients we were unable to cross lesions by neither balloon nor stent 
in spite of additional support provided by Guidezilla. Of note, no complications associated with Guidezilla use were registered 
(complication rate 0%). Conclusion: Guidezilla is an effective and safe tool for dealing with tortuous and calcified lesions when 
extra support is needed. In our case series we had 78% success rate in lesions where conventional techniques failed. To the 
best of our knowledge, this the first report on Guidezilla usage in everyday clinical practice.

Key words: coronary angioplasty, inner catheter 
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въведение

Перкутанното лечение на комплексни коро-
нарни лезии определено е предизвикателство, 
особено в ерата на радиалния достъп. Наличието 
на калцификати, изразена тoртуозност или хро-
нични тотални оклузии често водят до затрудне-
ния в използването на балони или стентове и до 
значителен неуспех при пласиране на стентове 
(около 3%) [1, 2].

В наши дни радиалният достъп е широко из-
ползван поради ефикасността си и ниската често-
та на усложнения [7, 8, 9]. Въпреки това силата на 
опората, която дават катетрите при този достъп, е 
по-ниска от осигуряваната при феморален достъп 
[10]. При пациентите с комплексни коронарни лезии 
има не само повишен риск от съдови усложнения, 
но и повишена коморбидност [11]. Теоретично при 
тези пациенти полза от радиалния достъп може 
да е по-голяма поради по-голямата безопасност. В 
този смисъл техники, отстраняващи недостатъците 
на този достъп, са полезни.

До момента в практиката се използват няколко 
техники за постигане на допълнителна опора [3, 4, 
5, 6]:

а) водещи катетри с по-добра опора в срещупо-
ложната аортна стена;

б) различен достъп (напр. фемoрален);
в) дълбока интубация с водещия катетър;
г) „buddy wire“ техника или „buddy balloоn“ техника;
д) балон-котва – проксимален или дистален.
Дори и с тези методи невъзможността за пласи-

ране на стент/балон възлиза на 3% [1].
Нов е подходът с използването на вътрешни ка-

тетри, например Guidezilla Guide Extension Catheter 
на Bostоn Scientific (Marlborough, Massachusetts, 
USA), защото позволява дълбока интубация и оси-
гурява отлична подкрепа и коаксиалност. Другият 
вътрешен катетър, наличен на пазара извън Бълга-
рия, е Guide Linernа Vascular Solutions (Minneapolis, 
Minnesota, USA).

материал и методи

Таблица 1. Изследван контингент

Пациенти 28

Възраст 68,1 ± 9,9
Мъже 23
Жени 5
САП 15
НАП 5
ОМИ 8

САП – стабилна ангина пекторис; НАП – нестабилна ангина пек-
торис; ОМИ – остър миокарден инфаркт

Таблица 2. Разпределение по тип на стеноза

Тип лезия брой
А 0
В1 1 (3.57%)
b2 18 (64.29%)
C 9 (32.14%)
Общо 28 (100%)

Oт 06.06.2014 г. до 06.03.2016 г. са извършени 
1094 коронарни интервенции в Отделението по кар-
диология. От тях при 28 (2.56%) последователни 
случая (23 мъже и 5 жени) e използван Guidezilla. 
Средната възраст на пациентите е 68,1 ± 9,9 год. 
Индикациите за интервенция са: САП при 15 от па-
циентите, ОКС (остър коронарен синдром) при 13, 
като 8 от тях са със STEMI (миокарден инфаркт с 
елевация на ST-сегмент) (тaбл. 1).

Достъпът е радиален при 23-ма пациенти. При 
двама поради спазъм на радиалната артерия е из-
ползван феморален достъп. При други двама па-
циенти радиалният достъп е сменен с феморален 
с оглед на по-добра опора на водещия катетър, 
но въпреки това се налага употреба на вътрешен 
катетър. В два от случаите е използван едновре-
менно радиален и феморален достъп – хронични 
оклузии с контралатерално контрастиране. RCA е 
интервенирана при 20 случая, LAD – при 3, RСx – 
при 4, и LM – при 1 случай. Използваните катетри 
с добра опора са: XB, Amplatz left, Amplatz right, 
SAL. Само при един случай е използван Judkins 
R4 (табл. 2).

Примери
1. Успешно стентиране на тромботично оклуди-

рана с проксимална ангулация и изразена туртуоз-
ност RCA (фиг. 1-4).

фиг. 1. Диагностична ангиография на дясна коронарна артерия
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2. Успешно стентиране на тортуознa лява десцендентна артерия (фиг. 5-7).

  
фиг. 5. Водещ XB 4.0/6F и значителна ангу-
лация на лява десцендентна артерия пре-
ди стенозата

фиг. 6. Въведена Guidezilla в лява десцен-
дентна артерия и успешно позициониране 
на стент

фиг. 7. Финален резултат

  

фиг. 2. Водещ катетър AR2/6F в дясна 
коронарна артерия и водач 0.014. Висо-
костепенна ангулация в края на прокси-
мален сегмент на мястото на оклузията

фиг. 3. Въвеждане на Guidezilla и успеш-
но позициониране на стент в областта на 
ангулацията

фиг. 4. Финален резултат

В нашата серия индикациите за употреба на 
Guidezillа са:

1. Tрудност при напредването или достигане на 
коректна позиция със стент или балон през тортуоз-
ни или калцирани съдове, където другите използва-
ни техники – водещ катетър с по-добра опора, дъл-
бока интубация с водещия катетър, buddy wire, buddy 
balloоn или anchoring balloon, са били неуспешни.

2. Преминаване с балон през хронична оклузия.
3. Преминаване с вътрешния катетър през сте-

нозата и интракатетърно позициoниране на стента. 
Последващо изтегляне на вътрешния катетър и им-
плантация на стента на нужната позиция.

Guidezilla Guide Extension Catheter на Boston 
Scientifi c е използван при всички случаи. фиг. 8.
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Катетърът е замислен като monorail system, кое-
то удължава дисталния край на водещия катетър 
(подобно на “mother-child” техниката) с дължина от  
25 cm, диаметър с 1 Fr по-малък от водещия катетър 
и дизайн на върха, който минимизира травмата на ар-
териалната стена. Техниката на използване започва с 
пласиране на водещия катетър и преминаване с коро-
нарния водач през стенозата или оклузията на съда. 
След това Guidezilla се въвежда във водещия катетър 
през хемостатичната клапа на Y-конектора по коро-
нарния водач, като обикновен monorail-балон, до дос-
тигане на коронарната артерия. При всички пациенти, 
с оглед постигане на още по-голяма атравматичност, 
вътрешният катетър е въвеждан в коронарния съд 
по коронарен балон, който предхожда напредващия 
вътрешен катетър. Тази техника позволява дълбока 
интубация на артерията с вътрешния катетър и осигу-
рява коаксиалност с много добра опора.

Ефективността на Guidezilla е оценена по корект-
ното използване и правилна позиция на вътрешния ка-
тетър в избраната коронарна артерия и успешното пре-
минаване на балон или стент през катетъра. Ефектив-
ността на процедурата е дефинирана като постигнат 
оптимален ангиографски резултат без сигнификантна 

остатъчна стеноза и TIMI 3 кръвоток. Безопасността е 
оценена по наличието на дисекация на върха на во-
дещия катетър и/или на върха на Guidezilla, огранича-
ваща или не кръвотока в коронарната артерия cъс/без 
големи клинични събития: смърт, миокарден инфаркт.

резултати

При всички случаи е било възможно правилното 
позициониране на Guidezilla с осигуряване на дъл-
бока и селективна интубация на таргетната артерия 
(100%). От 28 процедури при 22 (78%) е било въз-
можно пласиране на стент или балон. При един от 
случаите балонът е преминал, но не е постигнат оп-
тимален ангиографски резултат. При 6 (22%) от про-
цедурите не е било възможно пласиране на стент 
или балон и осигуряване на оптимален ангиографски 
резултат. Три от неуспешните случаи са при масивна 
калциноза и изразена тортуозност на ДКА, един при 
хронична оклузия на циркумфлексна артерия и един 
при субтотална оклузия на първи маргинален клон 
на циркумфлексна артерия. При всеки от тях е било 
възможно само частично напредване с балон без 
преминаване през таргетната лезия.

Таблица 3. Ангиографски характеристики на лезиите, използвани катетри и стентове, резултати
Артерия АНА/АСС Ангиографска анатомия Катетър Стент Резултат
1mRCA B2 Тoртуозност, калций AR2,0/6Fr DES x 3 Успешна
2mRCA В2 Тoртуозност, калций SAL1,0/6Fr Не Неуспешна
3рLCx С Хронична оклузия AL2,0/6Fr Не Неуспешна
4pRCA С Хронична оклузия SAL0,75/6Fr DES x 4 Успешна
5mLAd B2 Субтотална оклузия XB4,0/6Fr Не, балон Tazuna 1,5/12 Частично успешна
6pRCA B1 Тoртуозност тромботична оклузия AL2,0/6Fr DES x 1 BMS x 1 Успешна
7pRCA B2 Тoртуозност, калций AL2,0/6Fr DES x 2 Успешна
8mLAd B2 Тoртуозност, субтотална оклузия XB3,0/6Fr DES x 1 BMS x 1 Успешна
9pmRCA B2 Тoртуозност, инстент-рестеноза JR4,0/6Fr Не, балон Tazuna 2,0/15:3,0/10 Успешна
10mLCx C Хронична оклузия XB3,0/6Fr Балон NC 2,0/15 Неуспешна
11 RCA-Pd B2 Тромботична оклузия, тoртуозност, 

ектазия AR2,0/6Fr Не, балон 2.0/15 Успешна

12 Lm d. B2 Тoртуозност, калций XB 3,5/6Fr DES x 1 Успешна
13pLAd B2 Калций XB3,0/6Fr DES x 1 Успешна
14 pLCx B2 Калций XB3,75/6 Fr DES x 1 Успешна
15 mRCA B2 Тoртуозност, калций JR3,5/6Fr DES x 1 Успешна
16 mLCx C Туртуозност, калций, хронична оклузия XB3,75/6 Fr DES x 1 Успешна
17 mRCA C Тортуозност, хронична оклузия AR2,0/6Fr DES x 1 Успешна
18 dRCA B2 Тортуозност, калций AR2,0/6Fr DES x 1 Успешна
19 dRCA C Хронична оклузия, тортуозност AL2.0/6Fr DES x 1 Неуспешна
20mRCA B2 Тортуозност, калций AR2,0/6Fr DES x 2 Успешна
21mRCA C Тортуозност, калций AL1.0/6Fr Неуспешна
22mRCA B2 Тортуозност, калций SAL0,75/6Fr DES x 3 Успешна
23mRCA B2 Тортуозност AR2,0/6Fr Балон 3,5/10 Успешна
24pRCA B2 Хронична оклузия AL2.0/6Fr DES x 3 Успешна
25mRCA C Хронична оклузия AR2,0/6Fr Неуспешна
26mRCA B2 Тортуозност AR2,0/6Fr DES x 4 Успешна
27pmRCA C Тортуозност, калций AR2,0/6Fr DES x 1, DEB x 2 Успешна
28mRCA B2 Тортуозност,калций AR2,0/6Fr DES x 2 Успешна

p – проксимален сегмент; m – среден сегмент; d – дистален сегмент; Lm – left main; LAD – left anterior descending artery; LCx – left 
circumflex artery; RCA – right coronary artery; Ca – калций; AR – Amplaz right; AL – Amplaz left; JR – Judkins right; JL – Judkins left; sAL – 
short  Amplaz left; Xb – extra backup; Des – drug eluting stent; bmS – baremetal stent; dEb – drug eluting ballon; nC – noncompliant balloоn
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изводи

1. Резултатите от нашия опит показват, че 
Guidezilla може да се използва за лечение на ком-
плексни лезии, тъй като осигурява дълбока и селек-
тивна интубация на таргетната артерия. В резултат 
успешно се пласират стент или балон, когато има 
неуспех на всички останали известни методи. Това 
е особено важно при тортуозни, с проксимална ан-
гулация и калцирани съдове.

2. Радиалният достъп осигурява предимство 
пред феморалния достъп, като понижава процен-
та на съдови усложнения, но има сигнификантно 
по-слаба опора на водещия катетър. Това е предиз-
викателство при лечение на комплексни лезии. Из-
ползването на Guidezilla може да повиши ефектив-
ността на този достъп особено сега, когато трансра-
диалният достъп е първи избор при повечето случаи.

3. Вътрешният катетър може успешно да се из-
ползва при остър коронарен синдром (46% от на-
шите случаи).

4. Guidezillа може да се използва и за селектив-
но инжектиране на контраст в ектатични съдове с 
оглед по-добра дистална визуализация и eвенту-
ално редуциране на количеството използвана кон-
трастна материя.

5. Уникално предимство е възможността за пре-
минаване с вътрешния катетър през стенозата, по-
зиционирането на стента в катетъра и крайна им-
плантация след изтегляне на вътрешния катетър. 
Тази техника е заимствана от периферните съдови 
интервенции.

5. Устройството на катетъра позволява много 
лесно пласиране подобно на monorail балон през 
хемостатичната клапа на Y-конектора за разлика от 
„mother-child“ техниката.

6. Нашите данни сочат, че употребата на въ-
трешния катетър е безопасна, но при спазване на 
правилната техника за работа с него. При нито един 
случай не е наблюдавано усложнение, например 
проксимална дисекация от върха на катетъра.

7. Ограничение на изследването е липсата на 
сравнение с другия наличен на външния пазар 
вътрешен катетър Guide Liner (Vascular Solutions, 

Sycamore Court North, Minneapolis, MN, USA), кой-
то не се дистрибутира в България. Към датата на 
завършване на ръкописа в България бе лансиран 
още един подобен катетър – Guideon (IMDS, Roden, 
Netherlands) и предстои акумулирането на опит от 
работата с него.
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Резюме. Цел: Да се проучи значението на половите различия в рисковите фактори, коморбидността и предикторите за услож-
нения при остър коронарен синдром. Материал и методи: Изследвани сa 259 пациенти (144 мъже – 55,6%, и 115 
жени – 44,4%), приети с диагноза остър коронарен синдром (ОКС) в Кардиологичната клиника на УМБАЛ „Алексан-
дровска“ – София. Данните за атеросклеротичните рискови фактори, придружаващите хронични заболявания и типа 
стенокардна симптоматика са получени при клиничния преглед. С 2D-ехокардиграфско изследване са определени 
показателите, характеризиращи левокамерната систолна функция (фракции на изтласкване и телесистолни обеми). 
Тежестта на коронарната болест при пациентите с проведена селективна коронарна ангиография е оценена чрез 
изчисляване на сбора по SYNTAX. Регистрирана е честотата на настъпилите неблагоприятни събития при едного-
дишно проследяване. Резултати: Жените са сигнификантно по-възрастни (мъже спрямо жени – 62 ± 13,2 год. спрямо 
69,5 ± 10,9 год., p < 0,0001). При тях се наблюдава по-висока честота на хипертонична болест (мъже спрямо жени 
– 84% спрямо 96,5%, p = 0,001) и други хронични заболявания (мъже спрямо жени – 33,3% спрямо 55%, p = 0,001). 
Tютюнопушенето е другият рисков фактор с различно разпространение при двата пола (мъже спрямо жени – 66,2% 
спрямо 20,9%, p < 0,0001). При хоспитализацията за остър коронарен синдром жените съобщават статистически 
незначимо по-често атипични стенокардни симптоми (мъже спрямо жени – 22,2% спрямо 32,2%, p = 0,089). При тях 
значително по-рядко се диагностицира обструктивна коронарна болест (мъже спрямо жени – 90,1% спрямо 76,6%, 
p = 0,005) и остър миокарден инфаркт (мъже спрямо жени – 65% спрямо 35%, p = 0,008). За разлика от пациентите 
от женски пол, мъжете са рехоспитализирани [мъже спрямо жени – 57% (n = 61) спрямо 40% (n = 36), p = 0,022] и 
претърпяват повторни реваскуларизации по-често [мъже спрямо жени – 32,4% (n = 35) спрямо 19,1% (n = 17), p = 
0,037] през периода на проследяването. Заключение: В изследваната група се наблюдава асоциация на мъжкия пол 
с по-разпространена обструктивна коронарна болест въпреки по-ниската честота на рискови фактори и придружава-
щи хронични заболявания. Половите различия в прогнозата до голяма степен се определят от високата честота на 
обструктивна коронарна атеросклероза и левокамерна систолна дисфункция при мъжете.

Ключови думи: остър коронарен синдром, прогностични фактори, пол

Адрес  
за кореспонденция: Д-р Ния Емилова, УМБАЛ „Александровска“, ул. „Св. Г. Софийски“ № 1, 1431 София, e-mail: niaemilova@yahoo.com

Summary. Purpose: We aimed to investigate the significance of gender-related contrasts concerning the risk profile, comorbidities and 
prognostic indicators of patients with acute coronary syndrome. Material and methods:The study group included 259 patients (144 
men, 55.6% and 115 women, 44.4%) with diаgnosed acute coronary syndrome, admitted to University Hospi tal „Alexandrovska” – 
Sofia. Data about risk factors for atherosclerosis, non-cardiac chronic disease, type of ACS, presenting symptoms and adverse
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въведение

Социалното и икономическото значение на лече-
нието на сърдечно-съдовите заболявания в Европа 
нараства през последните десетилетия, с повишава-
не честотата и лошия контрол на рисковите фактори. 
Според доклад на Световната здравна организация 
и най-нови проучвания усложненията на коронарната 
атеросклероза, основно място сред които имат остри-
те коронарни синдроми (ОКС), заедно с мозъчносъ-
довата болест и неопластичните заболявания, са 
най-честата причина за смърт при възрастни индиви-
ди от двата пола [16]. Причините за наличие на поло-
вообусловени различия в клиничния изход при остра 
коронарна болест остават не напълно изяснени [18].

цел

Да се проучи значението на половите различия 
при рисковите фактори, коморбидността и предикто-
рите за усложнения при остър коронарен синдром.

материал и методи

Изследвани лица
Изследвани сa 259 пациенти (144 мъже – 56%, 

и 115 жени – 44%), хоспитализирани в периода 
07.2011-05.2014 г. с диагноза остър коронарен синд-
ром (ОКС) в Кардиологичната клиника на УМБАЛ 
„Александровска” – София. При пациентите са съ-
брани данни за атеросклеротични рискови факто-
ри, изявата на атипична стенокардна симптоматика 
при първия медицински преглед, ехокардиограф-
ски показатели, тежестта на коронарната болест 
(КБ). Групата е проследена за една година, като е 

документирана честотата на настъпилите неблаго-
приятни събития – усложненията, като комбиниран 
показател (исхемично обусловени рехоспитализа-
ции, реваскуларизации, повторен остър коронарен 
синдром, исхемичен инсулт и смърт, независимо от 
причината) и реваскуларизациите (табл. 1).

Доброволното участие на всички изследвани лица 
е удостоверено с писмено информирано съгласие, 
което е в съответствие с изискванията на етичната 
комисия към болницата и Декларацията от Хелзинки.

Клинични методи
Използваните клинични методи са: анамнеза и 

физикално изследване. Част от информацията при 
проследяването е получена чрез телефонно интервю.

Дефинициите за ОКС без ST-елевация (NSTEMI) 
и остър миокарден инфаркт с персистираща ST-еле-
вация се основават на изискванията на Европейското 
кардиологично дружество [13]. Събрана е информа-
ция за традиционните рискови фактори. Диагнозата 
хипертонична болест e поставена в съответствие с 
критериите на Европейското дружество по хиперто-
ния и Европейското кардиологично дружество [15]. 
По отношение на захарния диабет са спазвани де-
финициите на Международната диабетна асоциация 
[4]. Нарушенията в липидния профил са диагности-
цирани като отклонения от препоръчителните стой-
ности на липидните фракции при индивиди с нисък 
сърдечно-съдов риск на Европейското дружество по 
кардио логия [17]. За хронична бъбречна недостатъч-
ност са приети случаите на трайно понижени нива 
на креатининов клирънс (< 60 ml/min), съгласно кри-
териите на Meждународната асоциация по нефроло-
гия [22].

events were registered. Results: Women were significantly older (men vs. women – 62 ± 13.2 vs. 69.5 ± 10.9 years, p 
< 0,0001), had more frequently arterial hypertension (men vs. women – 84% vs. 96.5%, p = 0,001) and comorbidities 
(men vs women – 33.3% vs. 55%, p = 0,001). Smoking was more prevalent among male patients (men vs. women 
– 66.2% vs. 20.9%, p < 0,0001). Atypical angina was encountered with similar frequency among female and male 
patients (men vs. women – 22.2% vs. 32.2%, p = 0,089).The incidence of obstructive coronary disease(men vs. women 
– 90.1% vs. 76.6%, p = 0,005) and acute myocardial infarction with persistent ST-elevation (STEMI) were higher in the 
examined male group (men vs. women – 65% vs. 35%, p = 0,008). In contrast to women, more subsequent percutaneous 
interventions [men vs. women – 32,4% (n = 35) vs. 19,1% (n = 17), p = 0,037] and rehospitalizations [men vs. women 
– 57% (n = 61) vs. 40% (n = 36), p = 0,022] were observed in the male group during follow-up. Conclusion: A specific 
for male gender association with more extensive obstructive coronary atherosclerosis despite the lower coronary risk 
factor burden and fewer baseline comorbidities is found in the studied group. The sex-based difference regarding risk for 
adverse cardiovascular outcome is dependent on the higher frequency of obstructive coronary atherosclerosis and left 
ventricular systolic dysfunction among male patients.

Кеy words: аcute coronary syndromes, prognostic indicators, sex
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Инструментални методи
Ехокардиографското изследване е осъществе-

но с помощта на апарати Аloka ProSound 10 (Hitachi 
Aloka Medical) и Sonos 5500 (Hewlett-Packard) с 2,5-
4 МHz трансдюсер. За оценката на телесистолния 
обем и фракцията на изтласкване на лявата камера 
са използвани модифицираният метод на Симпсън 
и апикалната позиция (четирикухинен и двукухинен 
срез) при пациент в ляво странично положение. Ре-
зултатите от измерванията в четирикухинен и дву-
кухинен срез са осреднени [14]. 

Сърдечната катетеризация (СК) и селективната 
коронарна артериография (СКАГ) са проведени в 
специално оборудвана ангиографска лаборатория 
с апарати Simens Coroscop Plus и Philips Alura XP 20 
чрез феморален или радиален достъп. Оценката 
на степента на стенотичните промени на коронар-
ните артерии е направена визуално и с програмите 
за количествена оценка на съоветните ангиограф-
ски апарати. За всеки пациент, с проведена СКАГ, 
е определена тежестта на КБ чрез изчисляване на 
сбора по SYNTAX.

Статистически методи
При проверка на вида на разпределението на из-

вадки с по-малко от 20 случая е използван тестът 
на Шапиро-Уилк, a в останалите случаи – тестът на 
Колмогоров-Смирнов. За сравнение на характерис-
тиките на пациентите от двата пола са използвани 
непараметрични (хи-квадрат тест, точни тестове на 
Фишър, тест на Maн-Уитни) и параметрични методи 
(t-тест на Стюдънт за независими извадки). Прогнос-

тичното влияние на отделните клинични характерис-
тики е оценено с еднофакторен и множествен регре-
сионен анализ. Съответната нулева хипотеза се от-
хвърля, когато стойността p (p value) е по-малка от 
критично ниво на значимост α = 0,05. В множествения 
регресионен анализ са включени показателите, за 
които стойността р, получена в еднофакторния ана-
лиз, е по-малка от 0,05. Резултатите са обработени 
с версия 19 на програмата SPSS (Statistical Package 
for Social Science, Chicago, IL, USA) за Windows.

резултати

В изследваната група с ОКС жените са значимо 
по-възрастни (69,5 ± 10,9 год. спрямо 62 ± 13,2 год.,  
p < 0,0001). Tютюнопушенето е другият рисков фактор 
с различно разпространение при двата пола (мъже – 
66,2% спрямо жени – 20,9%, p < 0,0001). При жените с 
ОКС се наблюдава по-висока честота на хипертонич-
на болест (96,5% спрямо 84%, p = 0,001) (фиг. 1).

фиг. 1. Традиционни атеросклеротични рискови фактори при 
ОКС – полови различия

Таблица 1. Демографски профил, рискови фактори за атеросклероза, сбор по SyNTAX, показатели за левокамeр-
на систолна функция в острата фаза и на шести месец след ОКС

Група/показател Пациенти с ОКС mъже с ОКС Жени с ОКС
Пол n (%) 259 (100) 144 (55,6) 115 (44,4)
Възраст (г.) 65,3 ± 13,2 62,0 ± 13,2 69,5 ± 10,9
хБ n (%) 232 (89,6) 121 (84) 111 (96,5)
Захарен диабет n (%) 89 (34,4) 50(34,7) 39 (33,9)
Дислипидемия n (%) 185 (71,7) 102 (70,8) 83 (72,8)
Тютюнопушене n (%) 118 (45,9) 94 (66,2) 24 (20,9)
SyNTAX сбор 13± 10 15 ± 10 12 ± 10
Необструктивна КБ  n (%) 31 (18,2) 11 (10,8) 20 (27,1)
Едноклонова КБ n (%) 38 (20,3) 21 (20,6) 17 (20)
Двуклонова КБ n (%) 53 (28,3) 38 (37,3) 15 (17,6)
Триклонова КБ n (%) 62 (33,2) 32 (31,4) 30 (35,3)
фИ1 (%) 53,5 ± 11,0 52,6 ± 9,8 54,7 ± 12,2
ИКСО1 (ml) 33,1± 16,5 34,7 ± 16,1 30,0± 17,1
фИ2 (%) 55,3± 10,0 53,8 ± 9,7 57,4± 11,8
ИКСО2 (ml) 35,6± 18,7 38,3 ± 19,0 31,0± 17,7

Легенда: хБ – хипертонична болест; фИ1 и фИ2 – фракции на изтласкване в острата фаза и на шестия месец след коронарния инци-
дент; ИКСО1 и ИКСО2 – индекси на телесистолни обеми при първоначалната хоспитализация и на шестия месец
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В групата жени с ОКС се установяват значи-
телно по-често няколко придружаващи хронични 
заболявания (хронична бъбречна недостатъчност 
– ХБН, анемия, мозъчносъдова болест – МСБ, и 
депресия) – 55% спрямо 33,3%, p = 0,001. От тях 
анемията (35,2% спрямо 19,6%, p = 0,008) и депре-
сията (8,7% спрямо 2,1%, p = 0,021) самостоятелно 
са сигнификантно по-разпространени при пациен-
тите от женски пол.

При хоспитализацията за ОКС се наблюдава 
тенденция за по-честа изява на атипични стено-
кардни симптоми при жените, която не достига 
статистическа значимост (32,2% спрямо 22,2%,  
p = 0,089). Обструктивната коронарна болест пре-
обладава при мъжете (90,1% спрямо 76,6%, p = 
0,005) и разпространението на атеросклеротичния 
плаков товар е по-голямо при тях (15 ± 10 спрямо  
12 ± 10, p = 0,030). Не установяваме, свързани с пола 
различия по отношение на честотата на преживян 
STЕМI (24,3% спрямо 17,4%, p = 0,221) и предходна 

реваскуларизация (16% спрямо 12,2%, p = 0,475). 
В това проучване острият миокарден инфаркт с 
персистираща ST-елевация се регистрира по-ряд-
ко при пациентите от женски пол (35% спрямо 65%,  
p = 0,008) (фиг. 2 и 3).

Честотата на левостранна сърдечна недоста-
тъчност с висок Killip клас е сходна при пациентите 
с ОКС от двата пола (16% спрямо 8%, p = 1,000), не-
зависимо от значимо по-слабото разпространение 
на левокамерна систолна дисфункция в групата на 
жените (27,8% спрямо 40,3%, p = 0,049).

Различията в клиничните характеристики според 
вида на ОКС при пациентите от двата пола са пред-
ствени на табл. 4. При мъжете острият миокарден 
инфаркт с персистираща ST-eлевация е първата 
изява на КБ (възраст на NSTEMI спрямо STEMI –  
65,4 ± 14 спрямо 58,9 ± 11,7 год., p = 0,045) и се ус-
тановява при прогресирала коронарна атеросклеро-
за (честота на обструктивна КБ при NSTEMI спрямо 
STEMI – 85,3% спрямо 94,6%, p = 0,091) (табл. 4).

 

Легенда: NSTEMI – ОКС без ST-елевация; STEMI – остър ми-
окарден инфаркт с персистираща ST-елевация
фиг 2. Форми на остра коронарна болест – честота на изява при 
пациентите от мъжки пол

Легенда: NSTEMI – ОКС без ST-елевация; STEMI – остър ми-
окарден инфаркт с персистираща ST-елевация
фиг. 3. Форми на остра коронарна болест – честота на изява при 
пациентите от женски пол

Tаблица 4. Различия в клиничния профил според вида на ОКС при пациентите от двата пола 

Група Мъже Жени
NSTEmI STEmI P-value NSTEmI STEmI P

Възраст (год.) 65,4 ± 14 58,9 ± 11,7 0,045 68,7 ± 10,4 71,1 ± 11,7 NS
хБ (%) 92,9 75,7 0,006 97,3 95 NS
ЗД (%) 31,4 37,8 NS 34,7 32,5 NS
Дислипидемия (%) 71,4 70,3 NS 75,7 67,5 NS
Тютюнопушене (%) 61,4 70,8 NS 18,7 25 NS
хБН (%) 18,6 10,8 NS 18,7 25,6 NS
Анемия (%) 21,9 17,6 NS 30,8 42,5 NS
Депресия (%) 1,4 2,7 NS 10,7 5 NS
МСБ (%) 14,3 6,8 NS 8 10 NS
Придружаващи заболявания  (%) 38,6 28,4 NS 53,6 57,5 NS

Преживян МИ (%) 35,7 13,5 0,003 22,7 7,5 NS
Предходна ПКИ/АКБ (%) 24,3 8,1 0,011 17,3 2,5 0,032
ЛК дисфункция (%) 40 40,5 NS 14,7 52,5 0,0001
Обструктивна КБ (%) 85,3 94,5 NS 69,9 91,2 0,015
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Половите различия в погрупите с различен тип 
ОКС са статистически значими само за STEMI. Же-
ните са по-възрастни (58,9 ± 11,7 спрямо 71,1 ± 11,7 
год., p < 0,0001) от мъжете, по-често са с хиперто-
нична болест (75,7% спрямо 95%, p = 0,010), ане-
мия (17,6% спрямо 42,5%, p = 0,007) и други при-
дружаващи хронични заболявания (28,4% спрямо 
57,5%, p = 0,004). Честотата на обструктивна атеро-
склероза (85,3% спрямо 69,9%, p=0,043) и ЛК сис-
толна дисфункция (40% спрямо 14,7%, p = 0,001) е 
изразено по-висока при по-младите мъже – тези с 
NSTEMI. Тютюнопушенето е специфичен РФ за КБ 
при пациентите от мъжки пол, незвисимо от вида на 
ОКС (61,4% спрямо 18,7%, p < 0,0001 за NSTEMI; 
79,8% спрямо 25%, p < 0,0001 за STEMI) (табл. 5).

В края на първата година след остър корона-
рен синдром мъжете претърпяват значимо по-често 
повторни реваскуларизации [32,4% (n = 35) спрямо 
19,1% (n = 17), p = 0,037] и рехоспитализации [57% 
(n = 61) спрямо 40% (n = 36), p = 0,022]. Честотата 
на исхемичните усложнения, като общ показател 

не се различава между пациентите от двата пола 
[мъже спрямо жени – 61,1% (n = 66)/52,2% (n = 47), 
p = 0,249]. В периода на проследяването при жени-
те се регистрират по-голям брой смъртни случаи, 
независимо от причината (мъже/жени – 5/9,9%).

Сигнификантите показатели за риска от послед-
ващи перкутанни интервенции при еднофакторен 
регресионен анализ в групата на мъжете са възраст-
та, наличието на ЗД, ХБН, атипичните стенокрдни 
симптоми, по-високият SYNTAX сбор, левокамер-
ната систолна дисфункция, а при жените – наличие-
то на дислипидемия (OR 0,125; 95% 0,016-0,999; p = 
0,050) (табл. 6). По отношение на появата на услож-
нение, незвисимо от вида му, рискът значително се 
модифицира от възрастта, наличието на ЛК систол-
на дисфункция (OR 0,425; 95% CI 0,186-0,970; p = 
0,049) и атипичната симптоматика (OR 0,124; 95% 
CI 0,027-0,564; p=0,007) при мъжете, а при жените 
– от тежестта на коронарната атеросклероза (ОR 
1,071; 95% 1,018-1,127; р = 0,008) и ЗД (OR 0,390; 
95% 0,153-0,996; р = 0,049). 

Tаблица 5. Клинични характеристики – полови различия при отделните остри форми на ИБС

Група NSTEmI STEmI
Мъже Жени P Мъже Жени P

Възраст (год.) 65,4±14,0 68,7±10,4 NS 58,9±11,7 71,1±11,7 0,0001
хБ (%) 92,9 97,3 NS 75,7 95 0,010
ЗД (%) 31,4 34,7 NS 37,8 32,5 NS
Дислипидемия (%) 71,4 75,7 NS 70,3 67,5 NS
Тютюнопушене (%) 61,4 18,7 0,0001 70,8 25 0,0001
хБН (%) 18,8 18,7 NS 10,8 25,6 0,058
Анемия (%) 21,9 30,8 NS 17,6 42,5 0,007
Депресия (%) 1,4 10,7 0,021 2,7 5 NS
МСБ (%) 14,3 8,0 NS 6,8 10 NS
Придружаващи заболявания (%) 38,6 53,6 NS 28,4 57,5 0,004
Преживян МИ (%) 35,7 22,7 NS 13,5 7,5 NS
Предходна ПКИ/АКБ (%) 24,3 17,3 NS 8,1 2,5 NS
ЛК дисфункция (%) 40 14,7 0,001 40,5 52,5 NS
Обструктивна КБ (%) 85,3 69,9 0,043 94,5 91,2 NS

Таблица 6. Прогностични показатели за риск от реваскуларизация при мъже с ОКС

Реваскуларизации след ОКС (мъже) Eднофакторен анализ ОR (95% CI) P
Възраст 1,033 (1,001-1,066) 0,045
хБ 0,656 (0,195-2,203) NS
ЗД 2,661 (1,097-6,455) 0,030
Дислипидемия 0,785 (0,306-2,014) NS
Тютюнопушене 1,043 (0,445-2,448) NS
SyNTAX сбор 1,045 (1,000-1,093) 0,050
ЛК систолна дисфукция 0,307 (0,133-0,708) 0,006
Анемия 0,738 (0,243-2,238) NS
хБН 0,224 (0,074-0,680) 0,008
хронични заболявания 0,938 (0,276-1,478) NS
фИ1 0,893 (0,844-0,945) 0,0001
фИ2 0,908 (0,846-0,976) 0,009
Атипични симптоми 0,346 (0,130-0,940) 0,033
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При провеждане на множествен регресионен 
анализ наличието на ЗД определя независимо ри-
ска от реваскуларизации след ОКС в групата на 
пациентите от мъжки пол (OR 13,379; 95% CI 1,276-
140,265; р = 0,031), а напредването на възрастта 
(OR 1,051; 95% CI 1,014-1,089; p = 0,006) и атипич-
ната стенокардна сипмтоматика (OR 1,143, 95% CI 
1,084-1,089; p = 0,015) – честотата на усложнения, 
независимо от вида им.

обсъждане

Получените резултати показват свързани с пола 
различия в честотата на рисковите фактори за ОКС. 
Според нашите данни жените са по-възрастни с 
около 6 години, а тютюнопушенето е по-разпрос-
транено при мъжкия пол. Подобни различия, свър-
зани с пола са докладвани в предходни проучвания 
[1, 2, 7,11]. Разглеждано като рисков фактор за ате-
росклероза, тютюнопушенето е с голямо социално 
и икономическо значение в редица държави [7].

При жените с ОКС в това проучване е нали-
це по-ниска честота на левокамерна систолна 
дисфункция, по-висока – на необструктивна коро-
нарна болест и несърдечни хронични заболявания. 
Самостоятелно анемията и депресията са значи-
телно по-разпространени при жените в сравнение 
с групата на мъжете. Тези данни се потвърждават 
и от други изследователи [2, 3, 6, 8, 9, 12, 16, 21]. 
Несъответствието между възраст и съпътстващи 
заболявания, от една страна, и тежест на сърдеч-
но-съдовото засягане в групата на жените, от друга, 
е трудна за интерпретация. Получените от нас ре-
зултати показват, че статистическите тенденции в 
общата група се дължат на разлики в подгрупата на 
най-възрастните пациенти – тези със STEMI. При 
пациентите от женски пол коронарна атеросклероза 
се диагностицира по-късно, представя се при инва-
зивно изследване предимно с минимална коронар-
на болест, а най-честата ѝ остра изява – NSTEMI, 
има сравнително по-благоприятна прогноза. Тези 
данни са поредното доказателство, че при женския 
пол може да се наблюдава отложено начало и по-
степенна еволюция на коронарната болест, но при 
мъжете заболяването обичайно има по-агресивен 
ход – с по-висока честота на преживян STEMI и 
пред ходни реваскуларизационни процедури в мла-
да възраст. Установените конкретни полови разли-
чия в нашето изследване съответстват на резулта-
тите, получени в патоанатомични проучвания при 
ОКС [11]. Проведен от нас анализ на липидия про-
фил при мъже и жени с коронарна болест (данни-
те не са цитирани тук), показва специфична роля 
на по-високите нива на HDL при жените, свързанa 
с развитие на по-нискостепенна коронарна атеро-

склероза. Предполагаме, че при пациентите от мъж-
ки пол високите нива на HDL нямат самостоятелен 
протективен ефект, поради мощно въздействие на 
други рискови фактори (напр. тютюнопушене). 

В групата на мъжете наблюдаваме по-висока 
честота на усложнения и голям брой характерис-
тики с изразено влияние върху клиничния изход. 
Само наличието на обструктивна коронарна болест 
и тежестта ѝ са клиничните показатели със сигурно 
значение за прогнозата едновременно и при двата 
пола. Този резултат е в противоречие с получени-
те към момента данни. Проучванията CRUSADE, 
CURE, FRISC II, RITA 3, както и данни от регистъ-
ра SWEDEHEART, показват взаимодействие между 
пола, вида на ОКС, типа на лечебната стратегия и 
други рискови показатели (повишен TIMI сбор, тро-
понин), което е свързано с по-висока честота на 
усложнения (смърт, реинфаркт, сърдечна недоста-
тъчност, мозъчен инсулт) при женския пол [5, 6, 9, 
10, 23]. Нашето обяснение за по-лошата прогноза 
и по-големия брой белези със сигнификантно прог-
ностично значение при мъжете след коронарен ин-
цидент е съществуването на половоспецифични 
механизми, забавящи развитието на коронарната 
болест при женския пол [8, 11,20, 24].

В големи проучвания (CURE, CRUSADE, OASIS-
WSS) ингнорирането на симптомите и неоптимал-
ното лечение на КБ при жените определя небла-
гоприятния клиничен ход [6, 9, 10, 19, 21]. Нашите 
резултати демонстрират своеобразна зависимост 
при пациентите в България, а именно, че честотата 
на атипичната стенокардна симптоматика е необи-
чайно свързана при мъжкия пол с риска за усложне-
ния след ОКС. Тези данни изискват потвърждение в 
други местни проучвания, с оглед промяна в реги-
оналните стратегии за вторична профилактика на 
коронарната болест.

заключение 
В изследваната група се наблюдава асоциация 

на мъжкия пол с по-разпространена обструктивна 
коронарна болест, въпреки сравнително по-ниска-
та честота на рискови фактори и придружаващи 
хронични заболявания. Половите различия в про-
гнозата до голяма степен се определят от високата 
честота на обструктивна коронарна атеросклероза 
и левокамерна систолна дисфункция при мъжете.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

въведение

Диагностиката и лечението на аритмиите в еже-
дневната кардиологична практика са сложен и ди-
намичен процес, който в голяма степен зависи не 
само от вида на аритмията, но и от кардиологич-
ното и общомедицинското състояние на пациента. 
Важно място на всеки етап до правилната диагноза 
заема критичният поглед към находката както в мо-
мента, така и в еволюция. Терапевтичният подход 

следва да отразява съвременните препоръки за 
лечение, без да се ограничава сляпо от тях и без 
да пропуска да отчете обективния анализ на клини-
циста. При всяка стъпка от лечението следва да се 
преоценява балансът полза/риск. 

клиничен случай

Представяме пациент на 59 г. с артериална хи-
пертония, дислипидемия, захарен диабет тип ІІ на 

ДА ЛЕКУВАШ ИЛИ ДА НЕ ЛЕКУВАШ – ТОВА Е ВЪПРОСЪТ

И. Байрактарова, Г. Ценова, К. Карамитев, е. Трендафилова и Ч. Шалганов 
Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница – София

TO TREAT OR NOT TO TREAT – ThAT IS ThE quESTION

I. Bayraktarova, G. Tsenova, K. Karamitev, E. Trendafilova and Tch. Shalganov
Cardiology Department, National Heart Hospital – Sofia

Резюме: Камерната аритмия е нерядък клиничен феномен, особено при пациенти със структурна сърдечна болест. Ле-
чението зависи от вида на аритмията и има за цел повлияване, от една страна, на симптоматиката на пациента, 
а от друга – дългосрочната му прогноза. Съществуват редица съвременни ръководства, разглеждащи разнооб-
разни клинични ситуации и мотивиращи определено терапевтично поведение при всяка от тях. Важен е обаче 
критичният прочит на всички указания, пречупването им през историята на всеки отделен пациент и през личния 
усет на клинициста, за да се подбере точният подход при съмнителни и необичайни клинични сценарии. Пред-
ставяме случай, наложил селективно приложение на актуалните Европейски препоръки, което доведе до изява 
на рядко усложнение.
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Summary: Ventricular arrhythmia is not a rare clinical phenomenon, especially in patients with structural heart disease. Treatment 
mode depends on the type of arrhythmia present and aims to both relieve symptoms and improve prognosis. Contemporary 
Guidelines explore a wide range of clinical scenarios and prescribe the best proven therapeutic choices in each of them. 
It is important, however, to critically employ them, keeping in mind the clinical history of the individual patient and the 
personal judgment of the physician, in order to choose the best solution to precarious and unusual clinical situations. We 
present a case that necessitated a very selective application of the current European Guidelines, which lead to a rare 
complication.
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перорална терапия, с два преживяни миокардни ин-
фаркта – долен (1988 г.) и долнолатерален (1997 г.), 
лекувани консервативно. Има известна каротидна 
болест с проведени двустранни каротидни ендарте-
ректомии през 2012 г. и 2014 г., както и периферна 
артериална болест на долните крайници. По повод 
нова изява на стенокардия е осъществена инвазив-
на ангиографска оценка през 2011 г., която обек-
тивизира хронична оклузия на дясната коронарна 
артерия (RCA) и гранично значима стеноза на ля-
вата предна десцендентна артерия (LAD). Тогава 
пациентът е оставен на медикаментозна терапия, с 
добро повлияване на оплакванията.

През месец май 2015 г. пациентът се представя 
с акселерация на стенокардната симптоматика. Ехо-
кардиографското изследване установява исхемично 
ремоделирана лява камера (ЛК) с обеми 192/97 ml, 
фракция на изтласкване (ФИ) 45%, умерена към висо-
костепенна митрална инсуфициенция (PISA 7.5 mm, 
регургитационен обем 34 ml, ефективна площ на 
регургитационния отвор 17 mm2, vena contracta 5 
mm) при долна и долнолатерална акинезия, и запа-
зени размери и систолна функция на дясна камера.

Извършена е нова инвазивна оценка. Коро-
нарната артериография установява дистална 60% 
стволова стеноза с калциева отливка, обхващаща 
остиума на LAD, която е с 90% остиопроксимал-
на стеноза и 70% стеноза в среден сегмент. Цир-
кумфлексната артерия е с 50% стеноза към първи 
маргинален клон (ОМ1), който е с продължителна 
70% стеноза. RCA е доминантна, с проксимал-
на хронична оклузия и минимално ретроградно 
пълнене от LAD. Лявата вентрикулография показ-
ва ремоделирана и дилатирана ЛК с ФИ 48% при 
долнобазална и латерална акинетична зона, добра 
кинетика на предна стена. Митралната инсуфи-
циенция е трудна за оценка с оглед размерите на 
лявото предсърдие, но се визуализира поне като 
умерена. При дясната сърдечна катетеризация се 
установява повишено систолно и средно налягане 

в белодробната артерия, съответно 50 и 30 mm Hg. 
SYNTAX score е 32 т. 

Какъв трябва да е терапевтичният подход?
Както за облекчаване на симптоматиката, така 

и за подобряване на прогнозата, пациентът подле-
жи на коронарна реваскуларизация [14]. При паци-
енти с триклонова коронарна болест или стволова 
стеноза оперативната реваскуларизация е свърза-
на с по-добра преживяемост, удължен асимптомен 
период и по-малък брой последващи реваскулари-
зации в сравнение с интервенционална процедура. 
Особено значими са разликите в групата пациенти 
с интермедиерни или много комплексни ангиограф-
ски лезии (SYNTAX score 22-32 и над 32) [14]. Тъй 
като нашият пациент отговаря и на трите критерия, 
се прецени като показан за оперативна реваскула-
ризация. При взето решение за коронарна хирур-
гия, нeзависимо дали наличната вторична митрал-
на инсуфициенция е умерена или високостепенна, 
следва да се проведе и клапна корекция [14].

Оперативното лечение е осъществено в срочен 
порядък в обем – троен аорто-коронарен байпас с 
артериален графт от лявата артерия мамария към 
LAD и венозни графтове към деснокамерния клон 
(RVA) на RCA и към ОМ1, заедно с митрално клапно 
протезиранe с механична протеза. Постоперативни-
ят период е гладък, проведена е и рехабилитация.

През октомври 2015 г. пациентът постъпва от-
ново в НКБ след преболедуван катар на горните 
дихателни пътища с оплаквания от задух при уси-
лие и периодично усещане за сърцебиене. Ехо-
кардиографски се установява ФИЛК 40% и нор-
мална функция на клапната протеза. На 24-часов 
холтер-ЕКГ запис се регистрира синусов ритъм с 
комплексна камерна ектопия – камерни екстрасис-
толи с поне две морфологии, моно- и полиморфни 
камерни куплети и триплети и два епизода на не-
продължителна камерна тахикардия (КТ) с камерна 
честота 167 уд./min (фиг. 1).

фиг. 1. Холтер-ЕКГ запис на фона на терапия само с бета-блокер.
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Какво терапевтично поведение налага наход-
ката?

При ФИЛК > 35% няма показания за първична 
превенция на внезапна сърдечна смърт (ВСС) при 
ЛК дисфункция чрез имплантация на кардиовер-
тер-дефибрилатор (ICD) [11]. От друга страна, па-
циентът неприятно субективно усеща описаните 
епизоди. За подобряване на прогнозата както по 
отношение на сърдечна недостатъчност, така и по 
отношение на ВСС, той продължава да получава 
бета-блокер. За подобряване на симптоматиката 
обаче, трябва да се обмисли добавянето на ами-
одарон към бета-блокера, въпреки че това няма да 
подобри дългосрочната прогноза [11]. Започнато е 
бавно перорално насищане с амиодарон и пациен-
тът е дехоспитализиран.

Десет дни по-късно той се представя отново в 
НКБ с оплаквания от сърцебиене с давност около 2 
часа, без вегетативна и синкопална симптоматика, 
с краткотраен епизод на гръдна болка след начало-
то на оплакванията, преминала бързо и спонтанно. 
Първата регистрирана ЕКГ е представена на фиг. 2А. 

Каква е ЕКГ диагнозата?
Вижда се правилна ширококомплексна тахи-

кардия с камерна честота (КЧ) около 145 уд./min с 
форма на ДББ и лява ос. За сравнение на фиг. 2Б 
е представена ЕКГ в синусов ритъм от предходния 
престой на пациента. Значимата промяна в оста и 
морфологията на QRS-комплекса допълнително 

затвърждава добре известното правило, че всяка 
ширококомплексна тахикардия е камерна до доказ-
ване на противното, особено при пациенти с прежи-
вян миокарден инфаркт. Освен това, според алго-
ритъма за диференциална диагноза на ширококом-
плексна тахикардия на Brugada и сътр. [3], веднага 
виждаме, че въпреки наличието на RS-форми в пре-
кордиалната серия и липсата на очевидна VA дисо-
циация, времето от началото на QRS-комплекса до 
най-ниската точка на S-зъбеца (RS-интервал) е над 
100 ms и освен това са изпълнени и морфологични-
те критерии за КТ едновременно в отвеждания V1 и 
V6. По алгоритъма на Vereckei и сътр. [13] изцяло 
положителният QRS-комплекс в отвеждане aVR е 
силно сензитивен критерий за КТ. Ако се съмнява-
ме дали все пак не се касае например за предсърд-
но трептене с аберантно провеждане заради фор-
мата на ДББ, трябва да отбележим, че аберирането 
е почти винаги по тип “чист” бедрен блок [7].

При приемането пациентът е на терапия с фуро-
земид 20 mg дневно, Синтром по схема, Аспирин 
75 mg, рамиприл 5 mg, бизопролол 2,5 mg, амиода-
рон 200 mg (приети общо от началото на терапията 
5600 mg), розувастатин 20 mg. От лабораторните 
показатели могат да се отбележат – левкоцити 10,2 
х 109/l, серумен креатинин 183 µmol/l (изчислена 
скорост на гломерулна филтрация 34 ml/min/1,73 
m2), серумен К+ 3,2 mmol/l, високочувствителен тро-
понин І в норма (под 0,01 ng/ml) и нормален тиреос-
тимулиращ хормон 1,78 U/ml.

фиг. 2. А – ЕКГ при настоящата хоспитализация; Б – ЕКГ в синусов ритъм при предходната дехоспитализация
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Пациентът е контактен, адекватен, напълно 
ориентиран, афебрилен. Установява се нормопнея 
без диспнея, чисто везикуларно дишане двустран-
но – клас І по Killip, ритмична сърдечна дейност с 
честота около 140/min, ясни протезни и нативни то-
нове, АН 130/80 mm Hg. С оглед стабилното хемо-
динамично състояние се започна терапия по прото-
кол – венозно насищане с амиодарон, магнезий и 
лидокаин, както и калиев препарат перорално. На 
20-та минута от началото на инфузията пациентът 
възстанови синусов ритъм с фр. 70 уд./min при гра-
нично АV проводно време (PQ-интервал 200 ms) и 
нормален QTc-интервал. Ехокардиографията пока-
за ЛК с обеми 159/107 ml и тежка глобална систолна 
дисфункция с ФИ 32% в контекста на посттахикард-
ния период, без динамика в предходно описваните 
сегментни нарушения в кинетиката, клапна протеза 
с нормална функция и трансклапни градиенти. С ог-
лед известната коронарна болест и регистрирана-
та за пръв път продължителна КТ, се проведе нова 
инвазивна оценка, която не установи динамика в 
нативните съдове, проходими артериален графт 
към LAD и венозен към RVA и оклудиран венозен 
графт към ОМ1 с характеристика на стара оклу-
зия. На втория ден се проведе и нова Холтер-ЕКГ 
на фона на терапия с амиодарон и магнезий, която 
обективизира персистираща комплексна камерна 
ектопия, епизоди на непродължителна мономорф-
на КТ с морфология, сходна с регистрираната про-
дължителна КТ.

Какъв следва да е терапевтичният подход?
При преживян епизод на продължителна КТ и 

при наличие на структурно сърдечно заболяване с 
умерена или тежка ЛК дисфункция, пациентът под-
лежи на вторична профилактика на ВСС чрез им-
плантация на ICD с оглед подобряване на преживяе-
мостта [10, 11, 14]. Въпреки подробните разяснения, 
пациентът категорично отказа имплантация на ICD. 

Поради изява на интермитентен АV блок І ст. с 
PQ-интервал до 240 ms и склонност към синусова 

брадикардия се наложи временно прекратяване на 
терапията с бета-блокер и редуциране дозата на 
амиодарона до 100 mg дневно. При мониторното 
наблюдение през следващите дни се регистрира-
ха многобройни епизоди на непродължителна мо-
номорфна КТ и четири епизода на продължителна 
КТ с добра субективна поносимост, купирани с до-
пълнителни инфузии с амиодарон и лидокаин. По 
време на сутрешна визитация, без налична симпто-
матика, се регистрира ЕКГ от фиг. 3.

Каква е регистрираната аритмия от фиг. 3?
Представената правилна ширококомплексна 

тахикардия с морфология на ДББ и хиперинверти-
рана ос с КЧ 110 уд./min също отговаря на критери-
ите за КТ по вече изброените алгоритми [3, 13].

Какво става при нашия пациент? Защо се поя-
вява друг вид тахикардия?

При пациентите с преживян миокарден ин-
фаркт субстратът за последваща изява на КТ 
обикновено е формираният инфарктен цикатрикс. 
Поради нееднородната клетъчна структура на ци-
катриксиалната тъкан – островчета и свързващи 
ръкави от живи миокардни клетки сред фиброзната 
тъкан, особено в периферията на цикатрикса – не 
е необичайно съществуването на няколко възмож-
ни риентри кръга, като морфологията на камерния 
комплекс зависи от изходното място на възбудния 
фронт. Резултатът е ЕКГ регистрация на няколко 
различни варианта на мономорфна КТ, явление, 
известно като мономорфна КТ с множествена мор-
фология [1].

След пореден епизод на продължителна КТ па-
циентът изяви съгласие за имплантация на ICD, 
която беше осъществена в рамките на хоспита-
лизацията. Терапията с амиодарон се продължи, 
постепенно се включи обратно и бета-блокер. Въ-
преки това се регистрираха многобройни и зачестя-
ващи епизоди на КТ, задействащи терапевтичните 
алгоритми на устройството (фиг. 4).

фиг. 3. ЕКГ по време на престоя в Отделението по спешна кардиология
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Какво се вижда на фиг. 4?
Представен е отрязък от разпечатка от паметта на ICD. Гор-

ният ред (EGM1) представлява интракардиална електрограма, 
записана от предсърдния електрод на устройството, или пред-
сърдния канал. Средният ред (EGM2) отразява електрограма-
та, записана от деснокамерния електрод, или камерния канал. 
Последният ред, т. нар. маркерен канал, представлява схема-
тичното отразяване на горните два канала, с включени време-
на в милисекунди между отделните събития, както и интерпре-
тацията на устройството на отделните събития чрез буквен код. 
Записите от трите канала протичат паралелно във времето, 
тоест едно над друго се наслагват едновременните събития. 
За разлика от стандартната повърхностна ЕКГ, в която пред-
сърдните и камерните феномени се регистрират в един и същи 
канал от едни и същи записващи електроди и Р-вълната може 
да се скрие в QRS-комплекса, тук предсърдните и камерните 
събития се регистрират директно от отделни електроди и се из-
образяват в отделни канали. Така става възможно да се види 
AV дисоциация – предсърдният канал отразява предсърдни 
деполяризации (отбелязани със * на фиг. 4) с честота, видимо 
по-ниска от регистрираните в камерния канал камерни деполя-
ризации, или с други думи, виждаме епизод на КТ. В маркерния 
канал камерните комплекси са разпознати правилно като тахи-
кардни и са отбелязани с “TS” или “tachycardia sensed”. След 
определен брой (според програмираните параметри) сензира-
ни комплекси на КТ, ICD започва бърза камерна стимулация с 
цел прекъсване на КТ, т.нар. антитахикарден пейсинг (ATP). 
В този момент камерният канал започва да записва камерни 
деполяризации с различна морфология и с манифестно проме-
нена реполяризация (отбелязани с Р на фиг. 4). Маркерният ка-
нал отразява камерни стимули на фиксирано отстояние от 360 
ms, при все още дисоциирана предсърдна активност. След по-
даването на определения според настройките брой стимули (в 
случая – 8), след кратка пауза се регистрира камерен комплекс, 
след който се възстановява последователното регистриране на 
времево свързани помежду си предсърдни и камерни деполя-
ризации (AS – atrial sensed, отчетен предсърден комплекс, и 
VS – ventricular sensed, отчетен камерен комплекс), тоест си-
нусов ритъм. Струва си да се отбележи, че през цялото време 
предсърдният канал, освен предсърдна активност, регистрира 
и камерната активност поради голямата маса на камерния ми-
окард, генерираща мощен потенциал (по-нискоамплитудните и 
по-разляти колебания са т.нар. „далечни”, или far-field камерни 
потенциали, които съвпадат по време с потенциалите, реги-
стрирани от камерния канал – това се вижда особено ясно в 
края на записа след възстановяване на синусов ритъм).

Три дни след имплантацията на ICD след множество епизоди 
на непродължителна КТ през деня, в рамките на 2 часа се реги-
стрираха няколко епизода на продължителна КТ, с подадени три 
шока от ICD, без постигната трайна конверсия към синусов ритъм.

Как се нарича това състояние? 
По определение, възникването на 3 или повече отделни 

епизода на продължителна камерна тахикардия, налагащи 
купиране, или на камерно мъждене, или на мотивирани шо-
кови терапии от имплантиран ICD в рамките на 24 часа, се 
нарича електрическа буря [4].

Провериха се спешно параметрите на устройството, пре-
програмираха се границите за включване на АТР и временно 
се изключи дефибрилиращата му функция.
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Правилен ли е такъв подход?
Временното изключване на дефибрилиращата 

функция на предходно имплантиран ICD е обичаен 
подход в ситуация на електрическа буря с добра хе-
модинамична поносимост по няколко важни съобра-
жения. Първо, в краткосрочен план, когато мотиви-
раните шокове не довеждат до трайна конверсия в 
синусов ритъм, е уместно редуцирането им, защото 
предизвикват значим психо-емоционален и физиче-
ски стрес за пациента и могат да създадат порочен 
кръг шок−тахикардия−шок− …. В условията на ин-
тензивно отделение с непрекъснато мониториране 
на жизнените показатели, с възможност за осъщест-
вяване на моментна терапия при преценка и при 
добра поносимост на КТ е за предпочитане да се 
изчака спонтанно прекъсване на тахикардията или 
да се опита медикаментозно овладяване, или в кра-
ен случай да се извърши външна кардиоверсия под 
обща венозна анестезия. Второ, в дългосрочен план 
е добре известен т.нар. шоков парадокс – подаде-
ните шокове от ICD, въпреки че са непосредствено 
животоспасяващи, са свързани с влошена отдалече-
на преживяемост спрямо пациенти със сходни други 
показатели, но без получени шокови терапии [1, 2, 9, 
11]. Следователно редуцирането на броя на шокове-
те има дългосрочно прогностично значение [12].

Бихте ли променили терапията и бихте ли 
предприели други подходи? Каква е работната 
диагноза на този етап? Какво предизвиква елек-
трическата буря? 

Беше взето решение лечението с амиодарон да 
се преустанови. 

Да разгледаме първо показанията за амиода-
рон в конкретния случай. Терапията с амиодарон 
принципно трябва да се обмисли при продължи-
телни КТ при пациенти с ЛК дисфункция, незави-
симо от наличието на ICD, с цел превенция на нови 
пристъпи. Конкретно при пациенти с вече имплан-
тиран ICD, добавянето на амиодарон трябва да се 
обмисли след първи епизод на продължителна КТ 
след имплантацията и се препоръчва при повторни 
епизоди [2, 9, 11]. Добавянето на амиодарон към бе-
та-блокер доказано намалява броя на подадените 
мотивирани шокове, което пък е свързано с по-до-
бра преживяемост в тази група пациенти [2, 11, 12].

Нашата логика обаче се позоваваше на препо-
ръката, че при подозирана медикаментозна про-
аритмия, медикаментът, влязъл в ролята на про-
аритмик, следва да бъде спрян [11].

Може ли на този етап да се обсъжда проарит мия?
Към налична проаритмия навеждат няколко осо-

бености в представения случай – наблюдава се зна-
чима динамика в клиничната аритмия след началото 
на антиаритмичната терапия и се регистрира нов вид 
аритмия, а терапевтичното повлияване и прекъсване-
то на аритмията се променят в течение на доста кратък 
период. Нещо повече, описаните особености персис-

тират и след корекцията на всички обратими аритмо-
генни причини (възпаление, хипокалиемия) [5, 6].

Освен прекратяването на амиодарона с пациен-
та се обсъди и възможността за провеждане на кате-
търна аблация на КТ – терапевтичен подход, който се 
препоръчва както при рецидиви на КТ след имплан-
тация на ICD, така и за лечение на електрическа буря 
[2, 11]. В конкретната ситуация обаче балансът полза/
риск е твърде деликатен. От една страна, пациентът 
е с механична митрална клапна протеза, която ели-
минира транссепталния достъп. От друга страна, при 
известна коронарна, каротидна и периферносъдова 
болест, рискът от усложнен артериален достъп не е 
за подценяване. Пациентът предпочете да заеме из-
чаквателна позиция до потвърждаване или отхвърля-
не на хипотезата за проаритмия.

Хипотезата за проаритмия се тества практически, 
като се спря амиодаронът (кумулативната доза от 
пероралното насищане преди хоспитализацията и 
допълнителните инфузии след хоспитализацията до 
този момент е 9400 mg за период от 24 дни), увели-
чи се дозата на бета-блокера до максимално поноси-
мата и се продължи системната терапия с магнезиев 
препарат. До края на болничния престой нямаше нови 
епизоди на продължителна КТ, а на Холтер-ЕКГ се от-
чете значителна редукция на непродължителните КТ.

В деня след дехоспитализацията пациентът се 
върна след подаден от ICD шок, който след теле-
метричен контрол се класифицира като мотивиран 
и успешен. Преобсъди се възможността за провеж-
дане на аблация на КТ, но пациентът потвърди же-
ланието си да изчака.

На контролния преглед в края на първия месец 
пациентът съобщи за изчезване на епизодите на 
сърцебиене. От паметта на ICD не се установиха 
нови детектирани тахикардни епизоди – находка, 
която се потвърди и при контролeн преглед три ме-
сеца по-късно, в началото на март 2016 г. Пациентът 
продължава да провежда терапия с бета-блокер.

обсъждане

Проаритмия, или аритмогенност, е термин, оп-
исващ свойството на сърдечни или извънсърдечни 
лекарства да влошат съществуваща аритмия или да 
предизвикат нова такава в терапевтична или субте-
рапевтична доза [6]. В зависимост от това дали про-
аритмията се изявява само от приложението на съ-
ответния медикамент, или на фона на допълнителен 
провокиращ фактор (електролитен дисбаланс, исхе-
мия, възпаление, съпътстваща друга медикация), 
проаритмията бива първична или вторична. Рискови-
те фактори за изява на проаритмия са няколко, но на 
първо място, това е податливото сърце – наличие 
на органична болест особено когато тя е придружена 
с ЛК дисфункция. Значение има и тежестта на арит-
мията, наложила първичното включване на терапия 
– в посока от камерни екстрасистоли, през непро-
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дължителна и продължителна КТ и до камерно мъж-
дене, рискът от изява на проаритмия при терапия се 
увеличава. Наличието на електролитен дисбаланс 
или актуална исхемия, бързото венозно насищане с 
медикамента, особеностите на изходната ЕКГ (удъл-
жен QT-интервал преди началото на терапията или 
изразена U-вълна), както и съпътстващият ритмоло-
гичен статус (придружаваща предсърдна аритмия 
или изходна спонтанна или медикаментозна бради-
кардия) също увеличават проаритмичния риск [6].

Антиаритмиците от клас ІІІ (АА клас ІІІ) изявяват 
антиаритмичния си ефект чрез удължаване на ка-
мерния акционен потенциал и периода на реполяри-
зация, съответно рефрактерния период на камерния 
миокард, което се изявява на повърхностната ЕКГ с 
удължаване на QT- и QTc-интервалите. Именно в оп-
исания механизъм на действие се крие и причината 
за характерната за класа проаритмия, а именно ка-
мерната тахикардия тип torsades de pointes [5].

От друга страна, амиодаронът е уникален анти-
аритмик, с многопосочно и сложно влияние върху 
електрофизиологичните процеси на миокардната 
клетка. Той се причислява към АА клас ІІІ, но прите-
жава значими клас І антиаритмични ефекти. Добре 
известните екстракардиални нежелани ефекти на 
амиодарона се противопоставят на практически 
универсалната му антиаритмична активност и на 
много слабата проаритмична активност в сравне-
ние с всички други антиаритмици, дори и при прин-
ципно рискови пациенти (проаритмия се описва в 
до 2% от всички терапевтични опити) [5].

Въпреки широко разпространеното схваща-
не, че проаритмията от амиодарон е равнозначна 
на torsade, този тип се среща само в около 1/3 от 
всички случаи на проаритмия (или в 0,7% от всички 
терапевтични опити!), и то обичайно при давностна 
терапия. Практически с равна честота е проаритми-
ята, изявяваща се под формата на непрекъсната 
ширококомплексна тахикардия (проаритмия, типич-
на за АА клас І), която се проявява обичайно в нача-
лото на терапията, поради преобладаващите ранни 
клас І ефекти на амиодарона в този период [5].

Нещо повече, амиодаронът е най-неторсадо-
генният от всички антиаритмици и е средство на те-
рапевтичен избор при пациенти с установена про-
аритмия тип torsade от друг АА медикамент [5, 6].

Тъй като представената от нас аритмия отгова-
ря на описаните в литературата критерии за про-
аритмия и се повлия положително от емпиричния 
тест с прекъсване на антиаритмика, считаме, че с 
голяма степен на сигурност може да се приеме, че 
се касае за проаритмия от амиодарон. 

заключение

Представяме описана за първи път в България 
клинично установена проаритмия при приложение 
на амиодарон. Макар този феномен да е обектив-
на рядкост, наложените в практиката схващания за 

проявлението му вероятно допринасят за казуис-
тичния му характер. Поради сложните биохимични 
и електрофизиологични механизми на проаритмия-
та диагнозата се поставя обикновено след клинич-
но подозрение на база съществуващи критерии и 
последващ емпиричен опит, както и в представения 
случай. В такъв смисъл най-важна стъпка към пра-
вилната диагноза е прилагането на широки и кри-
тични кардиологични познания, без сляпо ограни-
чаване в буквата на последните Препоръки.

Случаят е представен на Зимното училище за специали-
занти по кардиология и кардиохирургия, 24-27 март 2016 г., 
Боровец, и е отличен с индивидуална и отборна награда
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въведение

Поради тежките последствия, до които води 
ХКМП – влошен социален статус, инвалидизиране, 
очаквана ранна смърт на пациентите, и честотата, с 
която се среща (2‰ от общата популация), тя зае-
ма особено място при сърдечните заболявания. СП 
като причина за митрална инсуфициенция е често 
срещано състояние при пациенти с ХКМП. Много 

по-редки са случаите на ХКМП с митрална инсуфи-
циенция, при които етиологията на митралната ин-
суфициенция не е СП. При засягане на подклапния 
апарат на митралната клапа от болестния процес и 
редуцираните обеми на ЛК взаимно се потенцират, 
което води до влошаване на клиничната симптома-
тика. Случаят, който представяме, е на пациент с 
ХКМП, с исхемични сърдечни пристъпи и променя-

хИПЕРТРОфИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ – ПРОМЕНЯЩА СЕ МИТРАЛНА  
ИНСУфИЦИЕНЦИЯ, НЕПРЕДИЗВИКАНА ОТ SAm – 22 МЕСЕЦА ПО-КЪСНО

Т. Якимов, П. Петров, А. Неутов, Г. Миланов и В. Янчева 
Отделение по кардиохирургия, „Сити Клиник” – Бургас

hyPERTROPhIC CARdIOmyOPAThy – ChANGING mITRAL INSuffICIENCy,  
NON SAm RELATEd – 22 mONThS LATER

T. Yakimov, P. Petrov, A. Neutov, G. Milanov and V. Yancheva 
Department of Cardiac Surgery, City Clinic – Burgas, Bulgaria

Резюме. Систолното придърпване на предното платно на митралната клапа (СП, SAM), като причина за митрална инсу-
фициенция е често срещано състояние при пациенти с хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП). Много по-редки 
са случаите на ХКМП с митрална инсуфициенция, при които етиологията на митралната инсуфициенция не е СП. 
Включването на подклапния апарат в болестния процес и редуцираните левокамерни (ЛК) обеми взаимно се по-
тенцират и водят до влошаване на клиничната симптоматика. Случаят, който представяме, е на пациент с ХКМП, 
исхемични сърдечни оплаквания и варираща митрална инсуфициенция, непредизвикана от СП, в състояние на 
белодробен оток. В критично предоперативно състояние извършихме протезиране на митралната клапа.
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ща се митрална инсуфициенция, непредизвикана 
от СП. Своевременната диагноза, установяването 
на механизма на митралната инсуфициенция, не-
подценяването на митралната инсуфициенция са 
от първостепенна важност за хирургичната страте-
гия и за проследяването на пациента. 

клиничен случай

Представяме мъж на 61 год., който постъпва с 
оплаквания от пристъпи на стягаща гръдна болка 
2-3 пъти дневно, несвързани с физически усилия. 
С подобни оплаквания е от 5 години, като в послед-
но време симптоматиката екзацербира по сила и 
продължителност на пристъпите. Придружаващи 
състояния са пристъпно предсърдно мъждене и 
артериалана хипертония. Има баща и брат, стра-
дащи от артериална хипертония. При постъпване-
то от изследванията се регистрира ЕКГ по време 
на пристъп – ST-депресия в I, аVL, V3-V6. От СКАГ 
– без коронарно заболяване. Измерен инвазивно 
градиент на изходния тракт на лява камера (ИТЛК) 
– 36 mm Hg, и умерена митрална инсуфициенция. 
От EхоКГ – ЛК хипертрофия, теледиастолен/теле-
систолен обем: 138/54 ml, фракция на изтласкване 
(ФИ) 60%. Междукамерен септум/задна стена на ЛК 
– 17/13 mm, диаметър на ляво предсърдие – 46 mm. 
Налице е лека към умерена митрална инсуфициен-
ция. Няма изява на СП. Наблюдава се белодробна 
хипертония – 110 mm Hg. По време на пролежава-
нето настъпи влошаване на състоянието, белодро-
бен едем, болният е преведен в ICU и е поставен 
на механична апаратна вентилация. От ТЕЕ в със-
тояние на белодробен оток се установи променяща 
се митрална инсуфициенция – умерена към тежка, 
силно скъсени до липсващи хорди на митралните 
платна (фиг. 1). Без подобряване на симптоматика-
та от проведеното лечение в ICU. 

фиг. 1. ТЕЕ – морфология на митралната клапа със силно скъ-
сени хорди

В операционната зала чрез срединна стер-
нотомия се извърши протезиране на митрална-
та клапа с механична протеза St. Jude Medical 
31 mm. Митралната инсуфициенция беше от III 
B тип, с хипертрофия на папиларните мускули 
и силно скъсени до липсващи хорди. Клампаж-
ното време беше 69 min. Постоперативният пе-
риод протече гладко. Пациентът бе екстубиран 
на 21-вия следоперативен час. Постоперативно 
беше в стабилно състояние и на 9-ия следопера-
тивен ден беше изписан от болницата. Данните 
от ЕхоКГ при изписването са представени в табл. 
1. Следоперативно клинично проследяване беше 
осъществено на 10-ия и 22-рия месец – пациен-
тът беше в I ФК по NYHA, чувстваше се добре, 
с постоянен синусов ритъм, без ИТЛК градиент, 
без стенокардна симптоматика и дихателни нару-
шения. ЕхоКГ данни на 10-ия и 22-рия месец са 
показани на табл. 1.

Таблица 1. ЕхоКГ данни от проследяването 

фИ% Градиенти митрална проте-
за(пиков/среден) ЛП (mm) ЛП 

(cm²)
МКП/ЗСЛК 
(mm)

LvOT гради-
ент (mm hg)

a. pulmonalis 
(mm hg)

При изписването 60 7.7/2.4 mm Hg, без регургитация – – – 10 25

10-ти месец 61 6.6/2.5 mm Hg, без регургитация 36 16 15/15 0 35

22-ри месец 60 8.4/3.1 mm Hg, без регургитация 41 23 14/12 0 25

ЛП – ляво предсърдие; МКП/ЗСЛК – междукамерен септум/задна стена на лява камера.
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обсъждане

Според препоръките на Европейското дружество 
по кардиология (ESC) за ХКМП за оценка на митрал-
ната инсуфициенция – обичайният интегриран под-
ход към оценката на митралната регургитация при 
този тип пациенти има някои ограничения, предвид 
факта, че ЛК често е с малък обем, дори и при тежка 
митрална регургитация [1]. Конвенционалните коли-
чествени и полуколичествени доплер-параметри за 
оценка на митралната инсуфициенция не са валид-
ни при този тип пациенти. Качествените измервания 
на клапната анатомия – цветен доплер в комбина-
ция с размера на ЛП, и очакваното налягането в  
а. пулмоналис – са по-полезни. В избрани случаи 
ТЕЕ може да помогне за определяне на механизма 
и тежестта на митралната регургитация [1]. Според 
препоръките на ESC хирургичната ексцизия на сеп-
тума е показана при LVOT градиент ≥ 50 mm Hg при 
симптомни пациенти [1]. 

Структурата на митралния подклапен апарат 
играе ключова роля за механизма на усложненията 
при ХКМП [2]. Залавянето на папиларните мускули 
директно за платната прави митралния апарат риги-
ден и нефункционален, но в същото време предот-
вратява развитието на СП и то е малко вероятно [2]. 
Ехографската оценката на морфологията на мит-
ралната клапа е от голямо значение при ХКМП [3]. 
ТЕЕ e основен диагностичен метод при решението 
за оперативно лечение [3]. За по-точна оценка на 
морфологията на митралната клапа препоръчваме 
ТЕЕ при всеки пациент с обструкция на ИТЛК.

При състояние на ХКМП, комбинирана с мит-
рална инсуфициенция, причинена от СП, е уместно 
да се извърши септална миектомия и хирургия на 
митралната клапа [4]. Пластиката на митралната 
клапа при ХКМП е за предпочитане пред митрално-
то протезиране, особено в центрове с насоченост в 
тази патология [5]. Следоперативният период при 
тези пациенти протича по-гладко и се отчита ниско 
ниво на болнична смъртност [5]. 

Основните задачи при ХКМП са да се устано-
вят тежестта на обструкцията на изхода на лява 
камера и механизмът на митралната инсуфициен-
ция, както и да не се подценява степента на инсу-
фициенцията.
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