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РЕДАКЦИОНЕН КОМЕНТАР
EDITORIAL

Актуалните препоръки за диагностика и лече-
ние на аортните заболявания на Европeйското кар-
диологично дружество (ESC) са първите по своя 
род и обхват, публикувани от ESC. Необходимостта 
от подобен документ се засилва от разнообразната 
генеза, локализация и потенциалните летални ус-
ложнения на аортните заболявания. В актуалните 
препоръки се акцентира върху бързите и ефикасни 
диагностични стратегии и терапевтичното поведе-
ние, включително медикаментозни, ендоваскулар-
ни и хирургични подходи, които често се комбини-
рат. Освен това, по-детайлно се обсъждат генетич-
ните нарушения, вродените аномалии, аортните 
аневризми и АД.

Основните новости в препоръките на ESC са:
1. Обособяване в група заболявания, формира-

щи острия аортен синдром, и създаването на алго-
ритми за диагностициране и лечение.

 2. Подчертава се важността на образната ди-
агностика (компютърна томография – КТ, и ядре-
но-магнитен резонанс – ЯМР) при вземането на ре-
шение за терапевтичен подход. 

3. Включването в препоръките на необходи-
мостта от изследване на цялата аорта и големите 
ѝ клонове, като се извеждат и размери, при които 
да се предприеме ендоваскуларно или хирургично 
лечение. 

4. Използването на нови хирургични методи при 
лечение на заболявания на асцендентната аорта, 
при които се запазва аортната клапа. 

5. Акцент върху подобряване на диагностиката 
на аортните заболявания чрез мултидисциплина-
рен подход и създаването на референтни центро-
ве, специализирани в диагностиката и лечението на 
аортните заболявания.

6. Препоръки за диагностициране, проследяване 
и лечение при наследствените аортни заболявания.

7. Дефинира се проследяването чрез образни 
методи на пациентите след ендоваскуларно или хи-
рургично лечение. 

В тези препоръки за първи път се обособява 
като отделна клинична единица „острия аортен 
синдром“, в който логично са включени заболява-

ния със сходно висок потенциален морталитет, а 
именно аортна дисекация, интрамурален хематом, 
травматична увреда на аортата, пенетриращи аор-
тен улкус и руптура на аортата, като е подчертана 
важността от бърза и точна диагноза и незабавно-
то транспортиране на пациента до специализиран 
аортен център. Създаването и поддържането на 
специализирани високотехнологични аортни цен-
трове с широки възможности за ранна (незабавна) 
диагностика, разполагащи с пълната палитра от 
ефикасни терапевтични методи (интензивни ре-
анимационни грижи, хирургично и ендоваскуларно 
лечение) и наличен на място мултидисциплинарен 
екип с представители от различни специалности 
(образна диагностика, анестезиология и реанима-
ция, съдова хирургия, кардиохирургия, инвазивна 
кардиология, ендоваскуларна терапия).

През последните години се наблюдава напредък 
в методите за образна диагностика, като високос-
пециализираните методи КТ и ЯМР, заемат водещо 
място в диагностиката на аортните заболявания. 
Според препоръките на ESC при клинична суспек-
ция за остър аортен синдром, като първи образен 
метод се препоръчва трансторакална ехокарди-
ография (ТТЕ), съчетана с данните от компютър-то-
мографска ангиография (КТ) (клас I препоръка), а 
не както доскоро – трансезофагеална ехокарди-
ография (ТЕЕ). Подчертава се и важността за стан-
дартизирано изследване на цялата аорта, а не само 
на таргетния сегмент и измерването на напречния 
диаметър в точно определени сегменти, като за 
всеки един сегмент са цитирани референтни стой-
ности на нормата. Компютърната томография се 
предпочита пред ЯМР с оглед на по-голямата бър-
зина на изследването и по-голямата му достъпност. 
При необходимост от серийно проследяване на да-
ден пациент, особено за пациенти в млада възраст 
се пропоръчва да се предпочете ЯМР.

В алгоритъма за лечение на заболяванията в 
групата на острия аортен синдром ендоваскулар-
ното лечение заема все по-важно място, особено 
при аортни заболявания, обхващащи аортния сег-
мент след остиума на лявата подключична арте-
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рия. При всички спешни състояния, ангажиращи 
десцендентната аорта (AД тип В; интрамурален хе-
матом (ИМХ) тип В; пенетрираща аортна язва тип 
В и травматична аортна увреда на десцендентната 
аорта) ендоваскуларното лечение е за предпочита-
не пред хирургичната намеса (IIa спрямо IIb ниво 
на препоръка) въпреки липсата на рандомизирани 
проучвания по темата. Все още неотложната хирур-
гична намеса се препоръчва при спешните състоя-
ния, ангажиращи асцендентната аорта и аортната 
дъга (IC ниво на препоръка).

Друго заболяване на аортата с голяма общест-
вена значимост са аортните аневризми. В актула-
ните препоръки поведението при аортните аневри-
зми е фокусирано до голяма степен върху локали-
зацията на лезиите и е дадено отделно за ТАА и 
ААА, макар това разделение да е условно поради 
относително високата честота на комбинирани то-
ракоабдоминални аневризми или на възможността 
за тандемни лезии в торакалната и абдоминалната 
аорта. Подчертава се важността на изследване на 
цялата аорта и аортната клапа при установяване 
на аортна аневризма (IC ниво на препоръка), а не 
само на предполагаемо болния сегмент. 

Аневризмите на торакалната аорта са най-често 
асимптомни и се откриват при образно изследване 
по друг повод, като се подчертава ползата от скри-
нинг при пациенти с известни еластопатии (напр. 
синдром на Марфан) и при пациенти с бикуспидна 
аортна клапа. При суспекция за дилатиран аортен 
корен и асцендентна аорта от предходно ехокарди-
ографско изследване се препоръчва да се проведе 
КТА или ЯМР.

Възможността за лесното откриване на аневри-
зма на абдоминалната аорта (ААА) чрез ултразву-
ково изследване е отразено в актуланите препо-
ръки, като се препоръчва популационен скрининг 
на всички мъже над 65-годишна възраст (IA) и на 
жените над 65 год. с анамнеза за тютюнопушене в 
настоящето и в миналото (IIb), като при пациентите 
с установена ААА се препоръчва рутинно КТ про-
следяване в зависимост от диаметъра на аневри-
змата – веднъж на 3 години при диаметър между 30 
и 39 mm, веднъж на 2 години при диаметър 40-44 
mm и веднъж годишно при диаметър ≥ 45 mm. (IIa)

При лечението на аневризми на аортния корен, 
асцендентната аорта и дъгата на аортата, хирур-
гията все още е с водеща роля, като в актуалните 
препоръки се подчертава разликата в размерите 
на аневризмата, при която трябва да се пристъпи 
към хирургично лечение, при различни подлежа-
щи състояния (синдром на Марфан, бикуспидна 
аортна клапа). При всички пациенти с аневризма 
на аортния корен с диаметър над 55 mm се пре-
поръчва хирургично лечение (IC). В зависимост от 
наличието на допълнителни рискови фактори, хи-
рургично лечение трябва да се обсъди при паци-
енти, които имат аневризма на аортния корен и с 
по-малък максимален диаметър на асцендентната 
аорта, а именно: ≥ 45 mm при пациенти със синд-
ром на Марфан и рискови фактори, ≥ 50 mm при па-
циенти с бикуспидна клапа и рискови фактори (IIa). 
При аневризма на аортната дъга се счита, че хи-
рургично лечение следва да се обсъди при размер 
≥ 55 mm (IIa), както и при пациенти, подлежащи на 
хирургично лечение по друг повод (IIb). Обръща се 
внимание и на индексирането на аортния диаметър 
при пациенти с малка телесна площ с референтна 
стойност > 27.5 mm/m2.

Корекция на ААА се препоръчва при диаметър 
≥ 55 mm или при нарастване на диаметъра с по-
вече от 10 mm на година (IB). При пациенти, пока-
зани за корекция с подходяща анатомия и прием-
лив оперативен риск, се препоръчва или открита 
операция, или ендоваскуларно лечение (IA). При 
пациенти, неподходящи за оперативно лечение, 
наред с оптимална медикаментозна терапия се 
обсъжда ендоваскуларно лечение (имплантиране 
на бифуркационен стент-графт) като средство на 
избор (IIb).

Въпреки научния напредък на диагностичните 
и терапевтичните методи за лечението на аортните 
заболявания са необходими допълнителни данни 
от големи проучвания за прецизиране на избора на 
терапевтичен подход при различните състояния и 
редовно актуализиране на препоръките поради из-
ключително бързото развитие на ефикасни мини-
мално инвазивни методики.

1. Eur Heart J. 2015 Nov 1;36(41):2779.
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По време на Европейския конгрес по кардиоло-
гия, 29 август-2 септември 2015 г. в Лондон, бяха 
представени актуализираните препоръки на Евро-
пейското кардиологично дружество за диагностика 
и поведение при остър коронарен синдром, проти-
чащ без ST-сегмент елевация (1). Редица ключови 
аспекти от предходните ръководни правила от 2011 
г. са препотвърдени и доразвити в настоящия до-
кумент (1, 2). Посоченото касае началната оценка, 
диагностичния алгоритъм, употребата на утвърде-
ни рискови скали за оценка на риска от исхемични 
(GRACE 2) и хеморагични (CRUSADE) инциденти, 
реваскуларизационни стратегии, антитромбозни 
режими, вторична профилактика след преживян ос-
тър коронарен синдром. Същевременно са налице 
и някои нови моменти, които могат да бъдат обоб-
щени в следните направления:

1. Диагностика, оценка на риска
Успоредно с клиничната картина и ЕКГ промени-

те се препотвърждава значението на изследването 
на сърдечноспецифичните тропонини с високосен-
зитивен тест (1-6). Акцент е поставен в количествен 
аспект – по-високите нива и особено динамиката на 
биомаркера в хода на ОКС като мощен диагности-
чен и прогностичен инструмент. Въведеният в пре-
дходните ръководни правила тричасов алгоритъм 
продължава да бъда актуален, като новост е пре-
поръчваният едночасов алгоритъм при употреба на 
високосензитивни тестове – клас I, ниво на доказа-
телственост В. Дефинирани са прагови стойности и 
промяната на показателя спрямо наличните тесто-

ве (фиг. 1), като повишение на биомаркера 5 пъти 
над горна граница на нормата има 90% позитивна 
предсказваща стойност за диагностиката на тип I 
миокарден инфаркт. Позитивната предсказваща 
стойност е около 60% при повишение в рамките на 
3 пъти горна граница на нормата и налага разграни-
чаване на редица причини за повишение на сърдеч-
носпецифичните тропонини. В този аспект динами-
ката на показателя при използваните едночасов- и 
тричасов алгоритъм е особено информативна. 

Фиг. 1. Алгоритми 0 ч/1 ч за потвърждаване или изключване на 
диагнозата с помощта на високочувствителни проби за сърдечни 

тропонини (hs-cTn) при пациенти със суспектен МІ 
без ST-елевация (NSTEMI)

Друг нов момент в актуализираните ръководни 
правила засяга препоръките за мониториране на 
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сърдечния ритъм при установена диагноза остър 
коронарен синдром, протичащ без ST-сегмент еле-
вация. Пациентите без повишени биомаркери (нес-
табилна стенокардия) обикновено нямат нужда от 
мониториране на ритъма и могат да бъдат просле-
дявани в общо отделение. При позитивни биомар-
кери и един или повече от белезите за висок риск от 
сърдечни артимии – хемодинамична нестабилност, 
аритимия, левокамерна фракция на изтласкване 
под 40%, неуспешна реперфузия, налични допъл-
нителни критични стенози на коронарните артерии 
или усложнения по време на перкутанната интер-
венция, пациентът е показан за наблюдение в ин-
тензивно отделение с възможност за мониториране 
на ритъма за период над 24 часа, а при липсата на 
посочените белези – в рамките на 24-часов период.

2. Инвазивно изследване и време за негово-
то осъществяване

Вместо досегашните първични и вторични кри-
терии за висок риск, са въведени критерии за много 
висок, висок, умерен и нисък риск, като е посочен и 
времевият прозорец за осъществяване на инвазив-

но изследване с последващо лечение или организа-
ция на транспортирането на пациента в случай на 
прием в звено без възможност за осъществяване 
на перкутанна интервенция. Непосредствено инва-
зивна стратегия в рамките на 2 часа от представя-
нето на болния се препоръчва при поне един белег 
на много висок риск – хемодинамична нестабилност 
или кардиогенен шок, рекурентна или продължава-
ща гръдна болка, рефрактерна на медикаментозна 
терапия, животозаплашващи аритмии или сърдечен 
арест, механични компликации на МИ, остра сър-
дечна недостатъчност с рефрактерна ангина или 
девиация на ST-сегмента, рекурентни динамични 
ST-T-промени, особено при налична преходна еле-
вация на ST-сегмента. Въведеният алгоритъм при 
прием на пациент с подобна характеристика в цен-
тър без възможност за провеждане на перкутанна 
интервенция изисква организация на транспортира-
нето и провеждането на инвазивното изследване с 
последващо лечение в рамките на двучасов интер-
вал (фиг. 2). Ранна инвазивна стратегия в рамките на 
24-часов период се препоръчва при пациенти с поне 

Фиг. 2. Избор на терапевтична стратегия при остър коронарен синдром без ST-елевация (NSTE-ACS) и избор на подходящ момент в 
зависимост от началната рискова стратификация
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един от следните критерии на висок риск – повише-
ние и спад на сърдечните тропонини, характерно за 
миокарден инфаркт, симптоматични или тихи дина-
мични ST-T-промени в ЕКГ или GRACE score над 
140. Инвазивна стратегия в рамките на 72 часа се 
препоръчва при белези на междинен риск – захарен 
диабет, eGFR < 60 ml/min, ЛФИ < 40% или конгестив-
на сърдечна недостатъчност, ранна постинфарктна 
ангина, скорошна перкутанна интервенция, пред-
ходен аорто-коронарен байпас или GRACE > 109 и 
< 140. При липсата на посочените рискови критерии, 
както и на рекурентни симптоми се препоръчва осъ-
ществяването на неинвазивен тест за исхемия, съ-
проводен с образна методика преди решението за 
провеждане на селективна коронарна ангигорафия. 

3. Антитромбозни режими
В актуализираните ръководни правила се пре-

потвърждава 12-месечен период на двойна антиа-
грегантна терапия с ацетизал и P2Y12 рецепторен 
блокер. Няколко нови аспекта заслужават внимание. 
По отношение на претретирането с P2Y12, ръко-
водните правила отбелязват липсата на достатъчно 
информация за времевия интервал на приложение 
при популацията пациенти с NSTEMI, подложени на 

инвазивна стратегия за медикаментите тикагрелор 
и клопидогрел, докато резултатите от ACCOAST да-
ват основание да не се препоръчва претретиране-
то с празугрел [7]. Извън въпроса с претретирането, 
при пациентите с висок хеморагичен риск и имплан-
тиран медикамент-излъчващ стент се препоръчва 
по-кратка продължителност на P2Y12 рецепторния 
блокер, в рамките на 3-6 месеца – клас IIB, ниво на 
доказателственост А. Със същото ниво на доказа-
телственост е и препоръката за удължаване приема 
на двойната антиагрегантна терапия след първата 
година при селектирана група болни след преценка 
на исхемичния и хеморагичния риск на пациента [8]. 
При по-комплексни антитромбозни режими, какъвто 
е комбинацията на антиагреганти и антикоагуланти, 
актуализираните ръководни правила отчитат по-ши-
рокото приложение на новите антикоагуланти, като 
възможността за избор при определени индикации 
като съпътстващо предсърдно мъждене е оставено 
на лекуващия лекар. Препоръчваният алгоритъм 
включва следните основни стъпки – избор на тера-
певтична стратегия (PCI, CABG, консервативно по-
ведение) и оценка на риска от кървене (HASBLEED) 
с оглед определяне вида и продължителността на 
антитромбозните режими (фиг. 3). При пациентите, 
лекувани консервативно, както и тези, подложени 

Фиг. 3. Антитромбозни 
стратегии при пациенти 
с остри коронарни синд-
роми без ST-елевация 
(NSTE-ACS) и неклапно 
предсърдно мъждене
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на аорто-коронарен байпас, се препоръчва двой-
на антитромбозна терапия с орален антикоагулант 
(VKA или NOAC) и клопидогрел или ацетизал. При 
пациентите, подложени на перкутанна интервенция 
и нисък риск от кървене (HASBLEED 0-2), препоръ-
ките са за 6-месечна тройна терапия, последвана от 
двойна терапия до 12-ия месец, а при тези с висок 
хеморагичен риск (HASBLEED > 3) – едномесечна 
тройна терапия, последвана от двойна терапия до 
първата година. Употребата на новите антиагреган-
ти – тикагрелор и празугрел, като част от тройната 
терапия не се препоръчва в ръководните правила, 
но двойната антиагрегантна терапия с нов P2Y12 ре-
цепторен блокер е възможна алтернатива на трой-
ната терапия при интервенирани болни с NSTEMI, 
съпътстващо предсърдно мъждене и нисък исхеми-
чен риск (CHADSVASC 1 при мъже и 2 при жени).

При избор на нов орален антикоагулант като 
част от тройната антитромбозна терапия се пре-
поръчват ниските дози на наличните медикаменти, 
показали полза в рандомизираните клинични про-
учвания при пациенти с предсърдно мъждене (110 
mg двукратно дневно dabigatran, 2.5 mg двукратно 
дневно apixaban или 15 mg/ден rivaroxaban)

4. Пациенти на хронична антикоагулантна те-
рапия, постъпващи с NSTEMI

Налице са няколко препоръки с оглед нама-
ляване риска от кървене при тези пациенти. На 
първо място стои препоръката за радиален дос-
тъп при диагностична катетеризация и перкутанна 
интервенция, като в проучването MATRIX се от-
чита не само редукция на голямото кървене, но и 
на комбинирания показател смъртност/миокарден 
инфаркт/мозъчен инсулт и достоверна редукция 
на смъртността като самостоятелен показател при 
радиален срещу феморален достъп [9]. Втората 
важна препоръка е относно употребата на нова ге-
нерация медикамент излъчващи стентове спрямо 
BMS при пациентите на орална антикоагулация на 
база резултатите от проучването ZEUS, включва-
що голяма извадка пациенти с висок хеморагичен 
риск [10]. Общите препоръки не налагат преуста-
новяване на терапията с VKA или NOAC преди 
перкутанната интервенция. При пациенти на VKA 
не се препоръчва допълнителна доза хепарин при 
установен INR > 2.5, докато при тези на NOAC, не-
зависимо от времето на последен прием на агента, 
се препоръчва допълнително ниска доза парен-

терален антикоагулант (enoxaparine 0,5 mg/kg i.v 
или нефракциониран хепарин 60 IU/kg). При тази 
кохорта пациенти също не се препоръчва претре-
тиране с P2Y12 рецепторен блокер преди диагнос-
тичната коронарография и вземането на решение 
за последващо поведение.

5. Клинични случаи с въпроси и отговори
За първи път, успоредно с публикуването на 

ръководните правила, са подготвени и три доку-
мента с въпроси и отговори по клинични случаи, 
касаещи диагнозата и рисковата оценка, антитром-
бозната терапия и реваскуларизация при пациенти 
с NSTEMI. Основната цел е по-лесното въвеждане 
на ръководните правила в ежедневната клинична 
практика. Посочените документи могат да бъдат от-
крити в пълен текст на сайта на европейското дру-
жество по кардиология. 
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Резюме. Aтеросклерозата е дифузен патологичен процес, свързан с кумулиране на холестерол, инфилтриране на клетки 
на възпалението и миграция на гладкомускулни клетки. Въпреки че атеросклеротичната плака може да остане 
клинично „тиха“, тя е склонна да се разрушава – процес, водещ до локална тромбоцитна активация, агрегация и 
последващ атеротромботичен епизод. Тромбоцитната активация играе ключова роля в атеротромботичната про-
гресия. Двойната антитромбоцитна терапия (ДАТТ) е тема на дискусия през последните години. Новите антитром-
боцитни медикаменти – клопидогрел, тикагрелор и празугрел, в комбинация с аспирин са с доказана ефикасност 
за превенцията на бъдещи събития, свързани с ранна инстент тромбоза, както и на атеротромботични усложне-
ния. Те са проучени в голям брой изпитвания, включващи пациенти с остър коронарен синдром (ОКС). Все още 
обаче се водят научни дискусии с цел да бъдат изяснени най-подходящият момент за започване на терапията и 
най-подходящата продължителност на ДАТТ. Алтернативни стратегии с нови терапии, както и оттегляне на някои 
медикаменти, представляват област, която е обект на бъдещо проучване и която ще разшири и обогати разбира-
нето за оптималното менажиране на антитромботичната терапия. В редица проучвания се изследва ефикасността 
на по-кратка ДАТТ при пациенти с ОКС и нова генерация медикамент-излъчващи стентове. Въпреки че резултати-
те варират, няма съмнение, че честотата на исхемичните събития нараства, ако тромботичният риск на пациента 
е по-висок (пациенти след ОКС) и ако ДАТТ бъде прекъсната без ясна медицинска обосновка при пациенти с нисък 
риск за кървене. Удължаването на ДАТТ повече от 1 година при пациенти с ОКС, със или без стент, изглежда ос-
нователно и възможно. Трябва да се подчертае, че подсилването на вторичната превенция при пациенти с висок 
исхемичен риск чрез стратегия за дългосрочна ДАТТ може да се осъществи с цената на повече усложнения, свър-
зани с кървене, което не води до предимства по отношение на преживяемостта. Крайното решение би трябвало да 
бъде основано на оценка на съотношението полза/риск – вероятност за стент- и нестент-свързани събития спрямо 
вероятност за усложнения, свързани с кървене.

Ключови думи: oстър коронарен синдром, двойна антитромбоцитна терапия, продължителност, риск, атеротромбоза
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Summary. Atherosclerosis is a diffuse pathological process connected to cholesterol accumulation infl ammatory cell infi ltration and 
VSMC migration. Although an atherosclerotic plaque may remain clinically 'silent' it is prone to disruption, leading to local 
platelet activation, aggregation and the subsequent atherothrombotic episode. Platelet activation plays a crucial role in the 
atherothrombotic progression. Dual antiplatelet therapy (DAPT) has come into discussion in recent years. New antiplatelet 
agents – clopidogrel, ticagrelor and prasugrel on the top of aspirin proved to be effective for prevention of future events 
connected to early in-stent thrombosis as well as to atherothrombotic complications. These new drugs were investigated 
in great number of trials including patients with acute coronary syndrome. But still the scientifi c discussion is going on in 
order to elucidate the best moment for starting therapy and also the best effi cacy of  DAPT duration period. Alternative 
strategies with novel therapies as well as withdrawing some agents represent an area of future investigation that will add 
to our understanding of optimal antiplatelet management. A number of studies are examining the effectiveness of shorter-.
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Известно е, че фисура или ерозия на атеро-
склеротична плака са най-честият патофизиологи-
чен субстрат на острия коронарен синдром (ОКС). 
Фундаментални проучвания доказват, че тези фе-
номени са външен израз на различни механизми, 
отговорни за преминаване от стабилна или напъл-
но асимптомна атерослеротична плака в дестаби-
лизирана плака, тригерираща верига от събития, 
които в крайна сметка завършват с формиране 
на коронарна тромбоза. Последни данни сочат, 
че т.нар. toll-like рецептори-2 (TLR2), неутрофили 
и екстрецелуларни „прихващачи” на неутрофили 
(neutrophil extracellular traps – NETs) са доминант-
но локализирани в местата на ерозия на човешки 
плаки [1]. Нещо повече, броят на човешки лумен-
ни апоптозни ендотелни клетки корелира с неутро-
филното натрупване, с количеството „прихващачи” 
NETs и TLR2, открити в ерозирали плаки. Подобна 
зависимост обаче не се проявява системно в т.нар. 
„вулнерабилни” плаки. В съответствие с тези данни 
in vitro TLR2 лиганди (вкл. хиалуронан – hyaluronan 
– матриксна макромолекула, широко представена в 
ерозирали зони) индуцират ендотелен стрес, харак-
теризиран от продукция на реактивни кислородни 
съединения, стрес на ниво ендоплазмен ретикулум 
и апоптоза. Тези наблюдения и анализи върху 
човешки плаки сочат, че стимулацията на TLR2, 
последвана от неутрофилно натрупване, би могла 
да активизира формирането на плаки, богати на 
гладкомускулни влакна, податливи на повърхност-
ни ерозивни процеси и тромботични усложнения с 
участието на тромбоцити [1]. Тези плаки са способ-
ни да индуцират също ендотелен стрес, апоптоза 
и други процеси, благоприятстващи разрушаване 
на ендотелните клетки. Stakos и сътр. намират, че 
взаимодействието на тромбин-активираните тром-
боцити с неутрофили на мястото на руптурата на 
плаката по време на остър миокарден инфаркт 
(ОМИ) води до локално формиране на „прихваща-
чи“ (NETs) и генериране на активен тъканен фактор 

[2]. Идеята, че NETs представляват механизъм, чрез 
който освобождаването на тромбогенни сигнали от 
неутрофилите по време на атеротромбозните про-
цеси, оформя концепция за нова терапевтична цел. 
Изглежда, че основните „играчи” в процесите, ин-
дуциращи ерозия на плаката, са хиалуронан, TLR2 
и синергизмът на неутрофилите с тромбоцитите. 
Други изследвания доказват, че дисрегулацията на 
адаптивния имунитет с много голяма вероятност 
има основен принос във формирането на фисури. 
Също така изглежда, че експанзията на CD28 по-
двид Т-клетки, свързвани с прояви на ОКС, се асо-
циират с драматично намаление в проапоптозните 
молекули Bim, Bax и Fas в CD28-T клетки. Има дан-
ни, че инхибицията на протеазомалната активност 
позволява на CD28-T клетки да възстановят чувст-
вителността си към апоптоза, което е друга възмож-
на цел за лечение на пациенти с ОКС.

Изследвания, насочени към диференциране на 
нови биомаркери в разработките на Ng и сътрудни-
ци, измерват т.нар. просубстанция Р (ProSP), ста-
билен сурогатен маркер за наличие на лабилната 
субстанция Р, която има провъзпалителни ефекти, 
индуцира тромбоцитната агрегация и влияе вър-
ху здравината на тромба [3]. Мултивариационен 
регресионен Сох анализ показва, че високи нива на 
ProSP са предиктор за големи усложнения. GRACE 
регистърът, включващ и нивата на ProSP, прекласи-
фицира генерално пациентите, при които се очак-
ват бъдещи сърдечно-съдови усложнения – повто-
рен МИ и смъртност.

Междувременно проучвания на Niccoli и сътр. 
намират, че руптура на плаката и ерозия, оценени 
чрез оптична кохерентна томография, се асоции-
рат с различен изход на пациентите с ОКС, което 
потвърждава, че ерозията и руптурата не само имат 
различни механизми, но и разлчен ход на заболява-
нето, поради което се налага изводът за необходи-
мостта от прилагане на специфични и индивидуал-
ни форми на лечение [4].

duration of  DAPT in patients after coronary stenting with new generation DES stents. Although reports vary, there is no 
doubt that the frequency of ischemic events increases if the patient thrombotic risk is higher (patients after acute coronary 
syndrome) and if the DAPT is interrupted without clear medical motivation in cases with low bleeding risk. Prolongation of 
DAPT beyond 1 year in patients with acute coronary syndrome with or without stent implantation seems to be reasonable 
and possible. It should be stressed that reinforcement of secondary prevention in patients at high ischemic risk using long-
term DAPT strategy can be carried out at the cost of more bleeding complications, translating into no survival advantage. 
The fi nal decision should be based on benefi t/risk ratio-probability of stent and non-stent related events vs. bleeding 
complications.

Key words: acute coronary syndrome, dual antiplatelet therapy, duration, risk, atherothrombosis
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Независимо от сериозния напредък в изучаване 
на интимната природа на процесите и механизмите 
им в развитието на ОКС, и до момента приоритетно 
остава лечението с медикаменти и механични сред-
ства, повлияващи формирането на интракоронарна 
тромбоза. Няма съмнение че тромбоцитите играят 
ключова роля в коагулационния отговор, независи-
мо от подлежащата морфология на атеросклеро-
тичната плака, както и от вида на процесите, рази-
граващи се на нивото на ендотела [5, 6]. Счита се, 
че фазите в динамичните промени в тромбоцитите 
са категорично установени: адхезия, активация и аг-
регация. Индукторите на тези промени могат да бъ-
дат различни биологично активни субстанции, кле-
тъчни елементи и молекули – неутрофили, колаген, 
фактор на фон Вилебранд, фибронектин, ламинин, 
тромбоспондин, тромбин, възпалителни медиатори 
(напр. CD40 лиганд, Р-селектин, TLR2). Хиперреак-
тивността на тромбоцитите е идентифицирана като 
вероятно най-важния прогностичен фактор за лош 
изход при ОКС [6]. До момента тромбинът се счи-
та за най-мощния тромбоцитен активатор. Налице 
са достатъчно убедителни данни, че остатъчните 
повишени нива на тромбина при пациенти след 
ОКС, определят до голяма степен вероятността за 
възникване на сърдечно-съдови усложнения (реку-
рентен МИ или внезапна сърдечна смърт). Тром-
боцитите се разглеждат и като основни регулатори 
и индуктори на възпалителни процеси в атерома-
тозната плака на всички нива на атеросклеротичния 
процес. Данни показват, че тромбоцитите отделят 
активни метаболити, включително тъканен фактор 
и интерлевкин-1, генерирани от тяхна месинджър 
РНК. Прилепени до ендотелните клетки, индуцират 
промени, които задълбочават и поддържат вериги 
от процеси, поддържащи възпалението в атерома-
та, увеличават степента на проадхезивност и про-
хемотаксиса [6]. Механизмите на тромбоцитната 
активация са сложни и все още неизяснени докрай. 
Известно е обаче, че за стартиране на тези меха-
низми е необходимо активиране на повърхностни 
адхезионни рецептори, включително рецепторни 
гликопротеини за Фон Вилебранд фактор (GPIb) 
и колаген рецепторен гликопротеин VI (GP VI), с 
което те започват да променят морфологията си. 
Впоследствие вече активирани, тромбоцитите за-
почват да дегранулират и отделят проагрегационни 
субстанции, като напр. аденозин дифосфат (АДФ), 
чрез които се поддържат активационните процеси, 
съдействащи за формиране на тромби. 

Независимо от все още непълните знания за ро-
лята на антитромбоцитните медикаменти, през 80-
те години на XX век те са препоръчвани при паци-
енти с ОМИ за превенция и лечение на коронарна-
та тромбоза. Клинични проучвания и метаанализи 

доказват, че аспирин и хепарин намаляват риска от 
смърт, нов миокаден инфаркт и повтаряща се ми-
окардна исхемия при пациенти, подложени на фи-
бринолиза и при пациенти, лекувани чрез коронар-
на ангиопластика. По-късно интравенозното прило-
жение на гликопротеин IIb/IIIa рецепторни блокери 
успешно редуцира честотата на ранни усложнения, 
главно при пациенти, подложени на инвазивна ин-
тервенция [7]. Обаче дългосрочното лечение с пе-
рорални гликопротеин IIb/IIIa рецепторни блокери 
се оказа недостатъчно ефективно и с малка полза 
по отношение превенцията на нов МИ и за съжале-
ние, приложението им не само че не понижава, но 
и увеличава смъртността (2001 г.). Продължително-
то лечение (повече от 1 седмица) с нефракциони-
ран хепарин (НФХ) или с нискомолекулен хепарин 
(НМХ) също не постигна достатъчна ефективност. 
Проведените изследвания с перорални антикоагу-
ланти също бяха до голяма степен обезкуражава-
щи по отношение на бъдещите съдови коронарни 
усложнения при пациенти с остър коронарен синд-
ром. Появата на първия тиенопиридинов медика-
мент тиклопидин и приложението му едновременно 
с аспирин при пациенти след ОКС е важна поло-
жителна стъпка към възможността за овладяване 
тромбогенезата и съответно намаление на смърт-
ността [8]. При пациенти с перкутанна транслумен-
на коронарна ангиопластика (ПТКА) и по-късно със 
стентиране, чрез краткосрочно лечение с аспирин 
и тиенопиридин за първи път се постига по-малка 
честота на повторния МИ в сравнение с монотера-
пията с аспирин или индиректен антикоагулант. За 
съжаление, по-късни проучвания показаха прояви 
на сериозни странични ефекти, които наложиха 
ограничения на неговото клинично приложение. 
Основите обаче бяха положени в търсене на други 
тиенопиридинови производни, инхибиращи тромбо-
цитната агрегация, индуцирана от активацията на 
тромбоцитните аденозиндифосфатни рецептори. 
Тогава хипотезата e, че комбинирането на тиено-
пиридини (клопидогрел) с аспирин за блокиране на 
тромбоксан-медиираните пътища, едновременно с 
потискане активността на аденозиндифосфатните 
рецептори по повърхността на тромбоцитите, може 
да има дълготраен благоприятен ефект върху из-
хода на заболяването. Този ефект беше изследван 
и за първи път категорично доказан в проучването 
CURE – 2001 г. [9]. Проследявани са 12 562 пациен-
ти след ОКС без SТ-сегмент елевация. Проучването 
демонстрира несъмнена полза от допълнителното 
блокиране на пътищата на активация на аденозин-
дифосфатните рецептори чрез клопидогрел, доба-
вен към аспирин, отразена в намаление риска от 
миокарден инфаркт и повторна исхемия, тенденция 
към по-ниски честоти на инсулт и смърт по сърдеч-
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но-съдови причини. Изследователите отбелязват 
също, че освен несъмнените ползи от комбинира-
ната терапия, се наблюдава и увеличение на риска 
от малко или голямо кървене на фона на продъл-
жителност на лечението от 3 до 12 месеца, средно 
4 седмици. Още с появата на резултатите от CURE 
беше поставен въпросът за оптималната продъл-
жителност на лечението с двойната комбинация, 
специално при пациенти след ПТКА. През ноември 
2002 г. бяха публикувани първите резултати от из-
следването CREDO, което установи, че лечението 
с двойна антитромбоцитна терапия (клопидогрел + 
аспирин) в продължение на 12 месеца значимо на-
малява риска от исхемични събития при пациенти 
след коронарно интервентно лечение. Проучването 
обаче включва относително малък брой пациенти 
след ОКС без SТ-сегмент елевация и голяма част 
от тях са с планово интервенционално лечение. 
Независимо от слабостите, които ние отчитаме от 
сегашна гледна точка, за първи път тези две из-
следвания посочват, че продължителното комбини-
рано лечение носи сериозни ползи по отношение 
честотата на исхемичните усложнения, както и че 
не се наблюдава статистически достоверно увели-
чение на риска от голямо кървене (Р = 0.07). Така 
CREDO създава стандарт за лечение с двойна ан-
титромбоцитна терапия (DAPT – ДАТТ) и до голяма 
степен променя съдбата на пациентите, лекувани 
чрез стентиране във връзка с ОКС [10].

След първите обнадеждаващи клинични проуч-
вания на комбинацията клопидогрел с аспирин се 
появиха данни за значима индивидуална вариабил-
ност в инхибирането на тромбоцитната функция [11]. 
Ниският или дори липсата на отговор към клопидо-
грел при някои пациенти се свързва със забавената 
и/или недостатъчна конверсия на клопидогрел като 
продраг (prodrug) в активен метаболит. Забавената 
трансформация на медикамента в активно действа-
ща молекула се асоциира понякога с повишена чес-
тота на сърдечно-съдови събития – стент тромбоза, 
повторен МИ или сърдечно-съдова смърт. Биоакти-
вацията на клопидогрел зависи от два метаболитни 
етапа в черния дроб, които могат да се влияят от 
различни генетично свързани или негенетично обу-
словени връзки и взаимодействия. В крайна сметка 
се оказва, че не би могло да се гарантира оптимал-
на инхибиция на тромбоцитната активност при все-
ки пациент, особено ако пациентите са хомозиготни 
носители на полиморфизъм CYP2C19, докато при 
хетерозиготите се допуска, че повишаването на до-
зата може евентуално да превъзмогне проявите на 
резистентност (ELEVATE-TIMI 56 trial).

Празугрел (prasugrel) е друг тиенопиридинов ме-
дикамент, който се свързва необратимо с Р2У12 ре-
цепторите и инхибира АДФ медиираната агрегация. 

Празугрел проявява по-бързо начало на действие 
и по-изразена способност за потискане агрегацията 
на тромбоцитите в сравнение с клопидогрел. По-
добно на клопидогрел празугрел е продраг и е не-
обходимо време за биоактивация при превръщане-
то му в активен метаболит. За разлика от клопидо-
грел активирането на празугрел се извършва за 
един етап. Резултатите от най-голямото проучване 
TRITON-TIMI-38 показват подчертана полза от ком-
бинираната терапия празугрел и аспирин за нама-
ляване на първичната крайна точка (сърдечно-съ-
дова смъртност, нефатален МИ, нефатален инсулт) 
в сравнение с клопидогрел [12]. Честотата на стент 
тромзобата след 15 месеца от наблюдението е на-
малена с повече от два пъти.

За разлика от клопидогрел и празугрел, другият 
утвърден тромбоцитен инхибитор – тикагрелор, не 
е продраг, а е директно действащ медикамент. Ти-
кагрелор (Ticagrelor) се свързва обратимо с Р2У12 
рецепторите и некомпетитивно инхибира АДФ-за-
висимо сигнализиране. Проучването PLATO с ДАТТ 
– тикагрелор и аспирин, показва статистически зна-
чимо намаление на сърдечно-съдовата смъртност, 
смъртността по всички причини и МИ [12].

През последните 10 години остават проблема-
тични няколко важни за клиничната практика въ-
проси. Един от тях е точно определяне момента 
на стартиране на лечението с двойна антитромбо-
цитна терапия (ДАТТ) преди интервенционалното 
лечение при пациенти с ОКС. Този проблем е ко-
ментиран още в проучването CURE за пациентите 
с ОКС без SТ-сегмент елевация. Пациентите (21%), 
рандомизирани към ПТКА, получават клопидогрел 
преди интервенцията и в резултат при тях релатив-
ният риск намалява с 30% от поява на комбинирана 
крайна точка (СС смърт, МИ и спешна реваскула-
ризация на таргетния съд). В крайна сметка нито 
CURE, нито CREDO обаче не анализират задъл-
бочено въпроса за предварителното третиране на 
пациентите с аспирин и тиенопиридинов дериват 
и ползите от подобна схема. ACCOAST (2013 г.) 
е първото рандомизирано проучване, в което се 
сравнява ползата от предварителното лечение с 
P2Y12 антагонист на пациенти с ОКС без SТ-сег-
мент елевация, лекувани чрез инвазивна интер-
венция. Оказва се, че предварителното лечение с 
празугрел в сравнение с клопидогрел не води до 
намаление на риска от сърдечно-съдови услож-
нения до 7-ия ден. Въз основа на резултатите от 
проучването PLATO, в което пациентите с ОКС без 
SТ-сегмент елевация са рандомизирани за лечение 
с клопидогрел или тикагрелор още при приемането, 
също не може точно да се определи оптималното 
време за начало на лечението. Времето от диагно-
стицирането до момента на интервенционалното 
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лечение е особено важно за пациентите с МИ със 
SТ-елевация. Едно от ключовите проучвания в този 
контекст е CLARITY – TIMI28, където рандомизира-
но се прилага клопидогрел при пациенти, фибри-
нолизирани за МИ със SТ-елевация. Подгрупата 
пациенти, лекувани с клопидогрел и подложени на 
вторично интервенционално лечение, показва на-
маление на общия изход за смърт, повторен МИ, 
инсулт и без значимо нарастване честотата на кър-
вене [14]. Метаанализът ACTION-PCI доказва зна-
чимо намаление на големите исхемични коронарни 
усложнения и смъртността, ако пациентите предва-
рително са лекувани с ДАТТ. Предболничното лече-
ние с тикагрелор при 1862 пациенти в изследване-
то ATLANTIC [15], сравнено с група пациенти, чието 
лечение започва в катетеризационната лаборато-
рия, не води до значима разлика в крайния успех 
на интервенцията, както и по отношение на често-
тата на неблагоприятните събития и на честотата 
на кървенето. Допълнителни данни обаче показват, 
че стартирането на лечението с тикагрелор преди 
стентирането може да доведе до по-малка честота 
на ранните вътрестент-тромбози. Изглежда, че от-
ношението полза/риск от предварителното лечение 
с ДАТТ, зависи от вида ОКС, времето до извърш-
ване на ангиографията и началото на действие на 
използвания антитромбоцитен медикамент.

Друг важен въпрос в контекста на лечението с 
двойна антитромбоцитна терапия при пациенти 
след ОКС е продължителността ѝ, така че да се по-
стигне намаление на честотата на стент-тромбоза-
та, а следователно и честотата на нов миокарден 
инфаркт, както и смъртността. Освен това продъл-
жителността на ДАТТ вероятно би повлияла върху 
възникването на исхемични клинични ситуации (ми-
окарден инфаркт, инсулт, смърт от сърдечно-съдо-
ви причини), които не са свързани с лекуваните ко-
ронарни лезии, но които могат да се случат в хода 
на развитието на болестта и 1 година след индекс-
ното събитие. Изследвания и субгрупови оценки на-
мират, че продължителното лечение с Р2У12 инхи-
битори над 1 година би могло да има положителен 
ефект. Основни ключови проучвания с клопидогрел, 
празугрел и тикагрелор показват непрекъснато раз-
деляне хода на исхемичните криви на усложнени-
ята след първия месец от началото на лечението, 
с което се доказва, че ДАТТ трябва да се прилага 
минимум 12 месеца и поражда хипотезата за удъл-
жаване на лечението повече от 1 година. Повече-
то анализатори на данните от наличните клинични 
изследвания приемат, че продължителната терапия 
би създала условия за по-изразено бъдещо нама-
ление на исхемичните усложнения (табл. 1). Едно 
от първите изследвания, което служи за основа на 
разсъжденията за значението на времетраенето на 

антитромбоцитното лечение, е CARISMA. Субгру-
пов анализ показва, че приложението на аспирин + 
клопидогрел 30 месеца след началото на лечение-
то води до клинична полза по отношение на сър-
дечно-съдова смърт, МИ или инсулт (фиг. 1). Четири 
големи изследвания след това тестват хипотезата 
за ползата от продължителна терапия с ДАТТ над 
12 месеца – PEGASUS-TIMI 54, TRILOGY, TRA 2P, 
DAPT [16].

Най-голямото проучване за оценка на ролята на 
над една година продължителното лечение с ДАТТ 
при пациенти с коронарна болест е PEGASUS-
TIMI24 [13]. Това рандомизирано изследване оце-
нява ефикасността и безопасността на тикагрелор 
(в дози 90 и 60 mg), добавен към ниска доза ас-
пирин, за продължително лечение при 21 162 ста-
билни пациенти с анамнеза за прекаран МИ 1 до 3 
години преди рандомизацията, проследени средно 
за период от 33 месеца. И двете използвани дози 
тикагрелор намаляват риска от сърдечно-съдова 
смърт, МИ или инсулт в сравнение с плацебо. Да-
нните посочват съответствие на ефектите върху 
индивидуалните компоненти на крайната точка. 
Трябва да се отбележи обаче, че и двете дози пови-
шават риска от възникване на голямо TIMI кървене 
(съответно 2.6, 2.3 и 1.1%). Честотите на фаталната 
и нефаталната вътречерепна хеморагия обаче не 
се различават значимо между групите с плацебо и 
активно лечение с тикагрелор. 

Друго важно изследване относно ползата от 
продължителното интензивно лечение с ДАТТ след 
ОКС е TRILOGY-ACS, проследяващо за период от 
30 месеца пациенти на лечение с празугрел или 
клопидогрел след коронарно усложнение. Празуг-
рел не променя значимо честотата на първична 
исхемична крайна точка в сравнение с клопидо-
грел. Рискът от възникване на кървене е идентичен 
в двете терапевтични групи [19]. След първата го-
дина се наблюдава разделяне на кривите клопидо-
грел/празугрел и се регистрира значимо намаление 
в хода на проследяването на сърдечно-съдовата 
смърт, МИ или инсулт при пациентите, лекувани с 
празугрел. Разликата е още по-подчертана при па-
циентите с ангиография, при които е налице дока-
зана значима коронарна болест (фиг. 1).

Проучването TRA 2P-TIMI 50 доказва, че вора-
паксар (vorapaxar – инхибитор на протеаза-активи-
ран рецептор 1) редуцира риска от смърт, МИ или 
инсулт при пациенти с предшестващ МИ, в срав-
нение с групата на плацебо при 36-месечно про-
следяване. Данните показват, че по-интензивната 
антитромбоцитна терапия намалява честотата на 
усложненията както през първата година на лече-
нието, така и след първата година до 36-ия месец 
от проследяването [20] (фиг. 2).
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Таблица 1. Основни проучвания за оценка на продължителността на ДАТТ при пациенти с коронарна болест [27]

Проучвания Медикаменти Продължи-
телност

Клинична диагноза Брой 
пациенти

Първична крайна цел Резултати

CHARISMA Clopidogrel 0 vs. 28 Документирана или СС 
болест с висок СС риск

35 603 СС смърт, МИ или инсулт NS

DES-late Clopidogrel 12 vs. 24 ПТКА-стент 5045 Смърт, МИ или инсулт NS
PRODIGY Clopidogrel 6 vs. 24 ПТКА-стент 1970 Смърт, МИ или 

мозъчно-съдова болест
6 месеца non-inferior 
в сравнение с 24 
месеца

ARCTIC-Inerruption Clopidogrel или 
prasugrel

12 vs. 24 ПТКА-стент 1259 Смърт, МИ или спешна 
реваскуларизация

NS

DAPT Clopidogrel или 
prasugrel

12 vs. 30 ПТКА-стент 9961  Смърт, МИ или инсулт
 Тромбоза на стента

30 месеца или по-
добре от 12 месеца, 
за двете първични 
крайни точки

TRILOGY Prasugrel (vs. 
clopidogrel)

17 ОКС без ST-елевация 9326 СС смърт, МИ или инсулт NS

REASUS-TIMI S4 Ticagrelor 90 или 60 
mg 2 x
(vs. плацебо№

33 ОМИ със ST-елевация или 
ОКС без ST-елевация

21 162 СС смърт, МИ или инсулт, 
рецидивираща исхемия или 
спешна реваскуларизация

P = 0.008 (90 mg)
и
P = 0.004 (60 mg)

TRACER Vorapaxar
(vs. плацебо)

16 ОКС без ST-елевация 12 944 СС смърт, МИ или инсулт NS

TRA-2P Vorapaxar
(vs. плацебо)

30 Предшестваща анамнеза 
за МИ, исхемичен инсулт, 
ПАБ

26 449 P < 0.001

Фиг. 1. Резултати от проучвания, които проследяват интензивна ДАТТ с продължителност повече от 1 година 
vs. стандартно лечение, при пациенти с известна коронарна болест [по 27]

Фиг. 2. Резултати от проучвания, които проследяват интензивна 
ДАТТ с продължителност повече от 1 година vs. стандартно 
лечение, при пациенти с известна коронарна болест [по 27]
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През 2015 година в EHJ беше публикуван инте-
ресен метаанализ (Jacob Udell, Marc Bonaca и сътр.) 
на базата на рандомизирани проучвания за оценка 
на продължителната ДАТТ за вторична превенция 
на сърдечно-съдови усложнения при субгрупа па-
циенти след предшестващ МИ [21]. Включени са 
над 33 000 високорискови пациенти, стабилизира-
ни след ОМИ поради по-високия атеротромботичен 
риск. Авторите подчертават, че са очаквали бла-
гоприятно отношение на профила полза/риск при 
тази група пациенти. Удълженият прием на ДАТТ 
повече от една година води до 22% релативно и 
1.1% абсолютно намаление на риска за възникване 
на големи сърдечно-съдови усложнения за период 
на проследяване от средно 31 месеца. Обобщените 
данни от изследването за първи път доказват, че е 
налице значима 15% редукция на сърдечно-съдо-
вата смърт при пациентите след МИ, получаващи 
дълготрайна ДАТТ (фиг. 3). Понижаването на ате-
ротромботичния риск се определя от факта, че 
руптуриралите коронарни плаки при повторен МИ 
се локализират на места, различни от руптурите, 
свързани с предшестващия инцидент. Във връзка 
с това очакваният благоприятен ефект не се свърз-
ва основно с превенция на стент-тромбозата, а с 
контрол върху процесите, поддържащи и акселе-
риращи развитието на атеросклерозата, респек-
тивно върху атеротромбозата. В периода след МИ 
пациентите са по-податливи към нова коронарна 
руптура на плака и имат по-продължителна тром-
боцитна активация и агрегация. В потвърждение на 
тази хипотеза се наблюдават също така и по-високи 
маркери за мионекроза и възпаление в сравнение 
със стабилните пациенти. На фона на тази по-про-
дължителна терапия се наблюдава абсолютно 0.8% 
увеличение на риска от голямо кървене, но без зна-
чимо по-голяма честота на интракраниалните хемо-
рагии или фатално кървене. 

Фиг. 3 [по 24]

Допълнителен анализ за исхемичния риск и 
ефикасността на тикагрелор в контекста на про-
дължителността на лечението върху популация 

пациенти от PEGASUS-TIMI 54 е публикуван през 
2015 г. в EHJ от група изследователи, включваща 
Mark Bonaca, Deepak Bhatt, Gabriel Stegg, Robert 
Story, Frans van de Werf , Gilles Montalescot, Eugene 
Braunwald и други. Този анализ показва, че ползата 
от медикамента за продължителна вторична пре-
венция при пациенти след предшестващ МИ из-
глежда още по-подчертана за пациентите, продъл-
жаващи или рестартирали лечението след кратък 
период на прекъсване в сравнение с пациентите, 
които изглеждат стабилни за повече от 2 години 
след МИ и са прекратили лечението с инхибитор на 
Р2У12 за повече от година (фиг. 4). Усложненията 
от кръвоизливи при пациентите на продължително 
лечение имат идентична честота, намерена в други 
клинични проучвания. В заключение авторите под-
чертават, че ако се провежда лечение с антитром-
боцитни медикаменти повече от 1 година при висо-
корискови пациенти, ползата е най-голяма, ако това 
лечение не се прекъсва [17].

Фиг. 4. Пректратяване на лечението с Р2У12 инхибитор < 30 дни 
от рандомизацията  влияние върху крайните точки [по 17]

Ползата от продължителното лечение с анти-
тромбоцитни медикаменти (аспирин + Р2У12 ин-
хибитори – клопидогрел и празугрел) неизбежно се 
свързва с вида на проведената реваскуларизация 
при ОКС и вида на поставения стент. Проблемът 
за продължителността на ДАТТ беше отново пов-
дигнат от проучването DAPT (2014, Laura Mauri и 
сътр.). Въпреки че проучването се отнася до кон-
тигент пациенти, лекувани с медикамент-излъчващ 
стент (DES – първа и втора генерация) и само една 
част от тях са с ОКС (МИ със SТ-елевация) 10%) и 
ОКС без SТ-елевация (32%), получените резултати 
повдигат важни от клинична гледна точка въпроси. 
Пациентите са рандомизирани за лечение от 12 или 
до 30 месеца с ДАТТ [22]. Резултатите сочат, че при 
пациентите, продължили приема на тиенопиридин 
се установява значимо по-ниска кумулативна чес-
тота на стент-тромбоза, както и по-ниска честота на 
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коронарни и мозъчносъдови усложнения. Продъл-
жителното лечение с ДАТТ се свързва и с по-ниска 
честота на МИ, несвързан със стент-тромбоза (фиг. 
5). Данните за проява на ребаунд (rebound-фено-
мен) на исхемични събития след прекъсване на 
лечението повече от 2 години след стентиране под-
крепят тезата за продължителна протекция чрез 
много дълго лечение с ДАТТ (VL-DAPT) [18]. Освен 
това фактът, че честотата на МИ, свързан с нестен-
тирана артерия, е идентична с честотата на МИ, 
свързан със стентирана артерия, допуска хипотеза-
та за вторичен превантивен ефект от стратегията 

на много дълго лечение с ДАТТ. На този етап обаче 
остава несигурно възприемането на концепция за 
безкрайно продължително лечение с ДАТТ, тъй като 
увеличената смъртност по всяка причина трябва да 
бъде детайлно анализирана (фиг. 3). Въпреки това 
резултатите ясно посочват, че смъртността по всяка 
причина е до голяма степен свързана с нарастване 
на несърдечно-съдови усложнения – кървене, трав-
ма, карцином. Асоциацията между големите кръво-
изливи и смъртността изглежда е най-тревожният 
момент, въпреки че не може да се установи ясна 
причинно-следствена връзка.

Фиг. 5. Резултати от проучвания, които проследяват интензивна ДАТТ с продължителност повече от 1 година 
спрямо стандартно лечение, при пациенти с известна коронарна болест [по 27]

В DAPT trial е включена и кохорта пациенти с им-
плантиран метален стент (BMS) [22]. Най-общо при 
пациентите с медикамент-излъчващ стент се уста-
новява по-ниска честота на стент тромбоза през ця-
лото 33-месечно проследяване в сравнение с група-
та пациенти, лекувани с метален стент. Резултатите 
за първична крайна точка при пациентите с метален 
стент, лекувани продължително с ДАТТ, са идентич-
ни с тези при пациентите с медикамент-излъчващ 
стент по отношение на стент-тромбоза и кървене. 
В контраст на пациентите с медикамент-излъчващ 
стент, пациентите с метален стент не демонстрират 
разлика в смъртността между много дълго (VL) и 
дълго (L) лечение. Протекцията срещу възникване 
на неблагоприятни ефекти е по-подчертана при па-
циентите, лекувани с празугрел.

В контекста на оптимизацията на антитромбо-
цитната терапия трябва задължително да се има 
предвид възможността за възникване на кръвоизли-
ви, т.е. да се провежда периодична оценка на съот-
ношението полза/риск. Клинично значимите кръво-
изливи като абсолютен брой са по-чести от броя на 
стент-тромбозите или рекурентен МИ. Нещо повече, 
ефектът на кръвоизливните усложнения върху къс-

ната смъртност има значимо действие. Разбира се, 
умереното кървене може би не носи същата тежест 
за прогнозата, както тромбозата на стента или спон-
танния МИ през отдалечения от инцидента период. 
Трудно е да се направи точно сравнение за значе-
нието на кървенето срещу стент-тромбозата поради 
влияние на множество допълнителни фактори [23]. 
Преглед на данните обаче от големите клинични 
проучвания посочва, че все пак ранните усложнения 
от интервенционалното лечение и специално ранна-
та тромбоза на стента се асоциират с определено 
по-висока честота на фатален изход в сравнение с 
голямо кървене. (табл. 2). Натрупването на факти за 
ползата от продължителното лечение с ДАТТ след 
първата година, както е прието в момента, изглеж-
да носи по-голяма полза при пациенти с висок риск 
за исхемични усложнения и с нисък риск за кървене. 
Подобно решение трябва строго да се индивидуа-
лизира, тъй като не трябва да се забравя, че мор-
бидността и смъртността могат да бъдат сериозно 
неблагоприятно променени. На базата на аналити-
чен модел, включващ практически всички данни от 
известни до момента клинични изследвания, Palav 
Garg и сътрудници, 2015 (Am Heart J), провеждат 
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метаанализ и заключават, че малките абсолютни 
разлики в риска от исхемични събития (по-малко от 
0.4%) на фона на по-продължително ДАТТ при па-
циенти след ОКС са достатъчни за преодоляване 
опасенията от възможността за възникване на кръ-
воизливи. Резултатите от това изследване са осно-
вани на информацията за абсолютната честота на 
усложненията и на данни от проучвания, оценяващи 
най-нови генерации медикамент-излъчващи стенто-
ве. Подобни са резултатите и изводите на друг ана-
лиз, проведен от Alexis Matteau и сътр. (2015, Am J 
Cardiol) за продължителността на ДАТТ. Този анализ 
подчертава факта, че предикторите за исхемичен 
риск и предикторите за значимо кървене са практи-
чески идентични в дългосрочен план (SYNTAX score; 
CathPCI Registry). Следователно продължителната 
ДАТТ и ползата от нея се свързват главно с възник-
ване на исхемични събития в зони извън стентира-
ния сегмент, с повлияване на глобалния исхемичен 

риск от нов МИ в други съдови територии и сърдечна 
смърт поради руптура на плака. Авторите приемат, 
че рискът от кървене при продължителна ДАТТ е 3-4 
пъти по-малък в сравнение с исхемичния риск (Gilles 
Montalescot и сътр., 2015). Трудността на решение-
то за продължителна ДАТТ се поражда от наличие 
на изразено припокриване на рисковите фактори за 
бъдещ исхемичен риск и за поява на кървене. Този 
факт създава трудности за оценка на влиянието на 
един или друг от тях върху бъдещата прогноза в две-
те основни посоки – исхемия или кървене. Не трябва 
да се забравя все пак че на антитромбозната пол-
за от ДАТТ винаги се противопоставя по-високият 
риск от кървене. Важно е също така да се знае, че 
редукцията на риска от стент-тромбоза и МИ чрез 
продължителна ДАТТ не води до значима полза по 
отношение на смъртността по всички или по сърдеч-
но-съдови причини (Genaro Giustino и сътр., метаа-
нализ, 2015).

Таблица 2. Текущи клинични проучвания за продължителност на ДАТТ [по 24]

Развитието на стент-технологиите и появата на 
нови генерации медикамент-излъчващи стентове 
продължава да поддържа жив дебата около опти-
малната продължителност на ДАТТ. Налице са някои 
предварителни данни от по-нови проучвания, които 
оценяват продълителността на лечението при стен-
тирани пациенти. PRODIGY, RESET и EXCELLENT 
включват повече от 5000 пациенти, от които съответ-
но 75, 55 и 51% са с ОКС [25] (фиг. 6). Според техни-
те резултати липсва значимо взаимодействие между 
продължителността на антитромбоцитната терапия 
(кратка срещу продължителна) и клиничната изява 
(ОКС срещу неОКС) чрез първичните крайни точки. 

Не се доказват значими разлики по отношение на 
исхемичните крайни точки, свързани с продължи-
телността на ДАТТ (фиг. 7). Едновременно с това се 
наблюдава тенденция към скъсяване на периода на 
ДАТТ за някои модели стентове до 3 месеца (напр. 
перманентен полимер медикамент-излъчващ стент, 
биорезорбируем полимер стент). Предмет на из-
следване в търсене на оптимална антитромбоцитна 
терапия имат провеждани в момента проследявания 
с по-нови модели стентове. Тази посока в схемата 
на ДАТТ се основава на факти, които доказват, че 
превенцията на един епизод от късна стент-тромбо-
за би изисквала излагане на голям брой пациенти с 
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имплантация на втора и по-късни генерация медика-
мент-излъчващи стентове на потенциално сериозни 
кръвоизливни усложнения. Търсят се алтернативни 
стратегии с нови терапии, както и възможности за 
по-ранно прекратяване на лечението с някои агенти 
[24]. Известен брой проучвания оценяват ефектив-
ността от по-кратка продължителност на лечение с 
ДАТТ при пациенти след стентиране. Най-голямото 
изследване в тази посока е GLOBAL LEADERS, кое-
то ще рандомизира 16 000 пациенти, стентирани с 
медикамент-излъчващ стент. Рандомизирането е 
към група с 1-месечно лечение с ДАТТ (аспирин + ти-
кагрелор), последвано от 23-месечно лечение само с 
тикагрелор или 12 месеца стандартна ДАТТ, послед-
вана от монотерапия с аспирин. Други рандомизира-
ни проучвания изследват безопасността на по-къса 
продължителност на ДАТТ за нови модели медика-
мент-излъчващи стентове. Проучването TWILIGHT 
(тикагрелор с аспирин или само тикагрелор при ви-
сокорискови пациенти) ще оценява стратегията за 
монотерапия с един антитромбоцитен медикамент.

Фиг. 6. МИ в метаанализ за дълготрайна vs. краткотрайна 
(< 6 м.) ДАТТ [по 24]

Фиг. 7. МИ в метаанализ за дълготрайна vs. краткотрайна 
(< 6 м.) ДАТТ [по 22]

Същевременно на фона на дебатите около про-
дължителността на ДАТТ се появяват данни от ре-
гистри, според които е налице здрава и независима 
асоциация между ранно прекратяване на ДАТТ и 
стент-тромбозата, специално при пациенти с пър-
ва генерация медикамент-излъчващи стентове. 
Едно ретроспективно изследване върху шведска 
популация (Tomas Jernberg и сътр., ЕHJ, 2015) за 
оценка на сърдечно-съдовия риск от усложнения 
при пациенти след прекаран МИ показва, че при 
всеки пети пациент след дехоспитализацията на-
стъпва последващо събитие през първите 365 дни 
след индексния МИ. Рискът от такова усложнение 
е в силна връзка с възрастта, миналите заболява-
ния (сърдечна недостатъчност), извършването на 
реваскуларизация. Дори и при пациентите, прежи-
вели 1 година без усложнения, рискът е висок, като 
около 20% от тях имат някакво съдово усложнение 
след първата година. Изводите, получени от това 
изследване, са изключително важни за клинична-
та практика, тъй като подсказват необходимостта 
от плътен контрол върху факторите, влияещи на 
еволюцията на атеротромбозата в дългосрочен 
план, включително продължително лечение с ан-
титромбоцитни медикаменти при стабилни паци-
енти. Практически идентични са заключенията на 
друго епидемиологично изследване, проследява-
що изхода при 114 364 пациенти след миокарден 
инфаркт, публикувано в Eur Heart J през 2015 г. 
(Eleni Rapsomaniki и сътр.). Авторите подчертават, 
че независимо от това в кои страни е провеждано 
лечението на пациентите (Великобритания, САЩ, 
Франция), годишният риск от смърт остава двойно 
по-висок в сравнение с индивидите в общата попу-
лация – между 6.5% за Франция и 10% в САЩ. По-
лучените епидемиологични данни за смърт и други 
усложнения при прекаралите миокарден инфаркт 
пациенти налагат необходимостта от индивидуал-
на преценка относно продължителността на ДАТТ.

Разликите в заключенията, понякога доста про-
тиворечиви, на изследователските групи по отноше-
ние продължителността на ДАТТ неизбежно налагат 
въвеждане на различни методи за оценка на риска в 
клиничната практика (risk scores – рискови сборове). 
До момента са разработени няколко такива модела за 
категоризиране на риска по отношение вероятността 
от възникване на исхемични усложнения, както и за 
вероятността за поява на късно и много късно кърве-
не. Описани са и други параметри за категоризации 
на риска, включващи напр. тромбоцитопения, бяла 
кръвна картина, ниска реактивност на тромбоцити-
те, генетични фактори. Натрупването на изобилие от 
клинични данни в процеса на изучаване на продъл-
жителността на ДАТТ води до два важни извода: про-
дължителната ДАТТ след определения в главните 
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ръководства период е по-подходяща за пациенти с 
висок риск за исхемични усложнения и относително 
нисък риск за кървене; използването на по-сигурните 
и ефикасни нови генерации медикамент-излъчващи 
стентове и релативната по-голяма честота на късни 
кръвоизливни усложнения по време на ДАТТ, които 
упражняват влошаващ ефект върху преживяемост-
та, налагат провеждане на ДАТТ за по-къс период от 
време (от 3 до 6 месеца) при пациенти с умерен или 
висок риск за кървене (фиг. 8). Стратегията на къса 
продължителност с ДАТТ би била по-подходяща за 
пациенти, които изискват перорална антикоагулация 
(предсърдно мъждене) или неотложна несърдечна 
хирургия или например гастроинтестинална ендос-
копия. Трябва да се подчертае обаче, че до до този 
момент изобщо не е провеждано голямо рандомизи-
рано проучване за оценка на ефекта от приложение-
то на ДАТТ за период по-къс от 12 месеца (напр. 6 
срещу 12 месеца). Прилагането на ДАТТ след интер-
венция с медикамент-излъчващ стент или с метален 
стент би трябвало да следва динамично препоръки-
те на АНА/АСС или Европейкото кардиологично дру-
жество (потенциално променяно във времето) (Gilles 
Montalescot и сътр., 2015). Продължителността на 
ДАТТ в периода след ОКС трябва да следва препо-
ръките, посочени в официалните документи – от 3 
до 6 месеца или 12 месеца, да се съобразява също 
така с клиничната картина, с нивото на исхемичния 
риск, с риска от възникване на кървене и вида на им-
плантирания стент. Документ на АСС/АНА през 2016 
г., допълващ Ръководството за продължителност на 
ДАТТ (Levine GN и сътрудници), предлага минима-
лен срок за ДАТТ при някои пациенти с коронарна 
артериална болест, без антикоагулантно лечение и 
с имплантирани по-нови модели медикамент-излъч-
ващи стентове. Авторите на ръководството обаче 
подчертават, че продължителността на ДАТТ тряб-
ва да бъде индивидуализирана съобразно т.нар. 
DAPT score (сбор) [26]. DAPT score предвижда, ако 
пациентите имат нисък сбор точки (DAPT score < 2) 
и висок риск за кървене, продължителната ДАТТ да 
намалява ползата. Продължителност на лечението 
над 12 месеца се препоръчва за пациенти със сбор 
> 2 и нисък риск за кръвоизливи (Levine GN и сътр., J 
Am Coll Cardiol, 2016). В контекста на Ръководствата 
на АНА/АСС, 2016 г. и Европейското кардиологично 
дружество – 2015 г., след началния период на задъл-
жителна продължителност лекарите могат да след-
ват три главни сценария, съобразени с отношението 
полза/риск за бъдещата ДАТТ: пациентите с повтор-
но исхемично събитие на фона на ДАТТ по-добре да 
продължат лечението; пациентите с клинично значи-
мо кървене или с умерен или висок риск от кърве-
не трябва да прекратят ДАТТ или поне да завършат 
минималния изискуем период на ДАТТ; пациентите 

без усложнения до 12-ия месец – това са пациенти с 
нисък риск за кървене и висок риск за исхемия, които 
биха имали полза от превенция на късни, несвързани 
със стента тромботични усложнения, продължават 
ДАТТ. Към последната група определено се поста-
вят пациентите след прекаран МИ, които поддържат 
по-висок исхемичен риск за възникване на нов МИ 
(3.8% срещу 2.4% при пациентите без предшестващ 
МИ). Най-голям проблем в момента представляват 
пациентите с висок риск за възникване на кървене и 
висок исхемичен риск (пациенти с МИ). Тази послед-
на категория изисква строго индивидуализирано ре-
шение. Според изследването на Dean Kereiakеs и 
сътр. (2016), използването на DAPT score подобрява 
значително предикцията по отношение на ползата и 
вредата от продължителна ДАТТ. Преди всяко реше-
ние обаче за продължаване или не на ДАТТ трябва 
да се търси промяна в пациентския клиничен про-
фил, която може потенциално да повлияе отноше-
нието полза/риск. 

Фиг. 8 [по 27]

В заключение може да се отбележи, че продъл-
жителността на ДАТТ при пациенти с ОКС се опре-
деля от баланса между нивото на сърдечно-съдовия 
риск и вероятността за настъпване на кръвоизливни 
усложнения. Базирайки се на данните от клиничните 
изследвания, ръководствата дефинират т.нар. за-
дължителен период за провеждане на ДАТТ, чиято 
продължителност зависи и от модела на имплан-
тирания стент. Счита се, че е достатъчно безопас-
но ДАТТ да бъде прекъсната при дадена група па-
циенти още на 6-ия месец след имплантацията на 
медикамент-излъчващ стент и дори на 3-тия месец 
след имплантация на последна генерация стентове. 
За потвърждаване на положителното съотношение 
полза/риск при по-къса продължителност на ДАТТ 
се очакват резултати от нови клинични проучвания. 
Удължаването на ДАТТ повече от 12 месеца след 
имплантация на стент при пациенти с ОКС е въз-
можно и съотношението полза/риск да нараства при 
пациенти с висок исхемичен риск. Дълготрайната 
ДАТТ намалява стент- и главно нестент-свързани 
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тромбози, което без съмнение носи полза, особено 
при пациенти с нисък риск от кървене. Немотиви-
раното по-ранно прекъване на ДАТТ, специално на 
Р2У12 антагонист, излага пациентите на опасност за 
реактивация на атеротромбозата, което може да се 
наблюдава дори и на втората година след стентира-
нето. По принцип изключването от терапевтичната 
схема на който и да е антитромбоцитен медикамент, 
категорично не се препоръчва при пациенти с коро-
нарна болест и особено при тези след ОКС. Приема 
се, че оптимизирането на ДАТТ след задължителния 
период от 3-6 до 12 месеца може да продължи във 
времето, базирано върху клиничния профил, вида 
на поставения стент, поносимостта от страна на па-
циента, коморбидностите и личните предпочитания 
на лекар и пациент. В момента клиницистите са съ-
ветвани да индивидуализират решенията си за вида 
и продължителността на ДАТТ. Често подценяван 
аспект на следпроцедурното лечение е прилагането 
на оптимална медикаментозна схема за контрол на 
множествените рискови фактори (артериална хипер-
тония, дислипидемия, захарен диабет), чиято роля е 
безспорна за овладяване честотата на сърдечно-съ-
довите усложнения и смъртността. В Ръководствата 
на Европейското кардиологично дружеств о изрично 
е подчертано, че оптималната медикаментозна те-
рапия (вкл. ДАТТ) не е алтернатива, а синергичен 
елемент към реваскуларизацията. 

Не е деклариран конфликт на интереси
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Резюме. Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) е едно от най-честите генетични заболявания, свързано с автозом-
но-доминантно унаследяване. Напредъкът в образните методики доведе до идентифициране на много хете-
рогенни фенотипове, при които хипертрофията на лявата камера (ЛК) варира от минимална до значителна, 
от ангажиране само на базалната част на предния септум до дифузно засягане на камерата. Структурните и 
морфологичните отклонения често обхващат не само ЛК, но и митралния клапен и подклапен апарат – клапни 
платна, папиларни мускули и хорди. Диагностицирането на съпътстващите абнормности може да промени плана 
на терапевтичното поведение, като в някои случаи може да се предпочете миектомия с корекция на митрално 
платно и/или резекция и ревизия на подклапни структури. Измерването на систолния лонгитудинален стрейн 
дава количествена и визуална оценка (карта от типа bull’s eye) на локализацията, степента и обширността на 
регионалната систолна дисфункция. Тази информация е важна както за поставяне на диагнозата ХКМП, така и за 
разграничаването ѝ от ЛК хипертрофия при артериална хипертония, други кардиомиопатии и някои физиологич-
ни състояния. Като се има предвид различната фенотипна експресия с различен клиничен ход, точната оценка 
е от значение за прогнозата и терапевтичния подход – консервативен или оперативен с различни вариации, при 
всеки отделен случай.

Ключови думи: хипертрофична кардиомиопатия, митрална клапа, папиларни мускули, лонгитудинален стрейн, speckle tracking 
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Summary. Hypertrophic cardiomyopathy (HCMP) is among the most common genetic diseases with autosomal-dominant inheritance. 
Advances in imaging modalities have brought to identifi cation of many heterogeneous types with different grade of 
hypertrophy from mild to severe and different localization from involvement of basal septum only to more generalized 
hypertrophy. Structural and morphological abnormalities affect not only the left ventricle (LV) but also mitral valvular and 
subvalvular apparatus – mitral valve leafl ets, papillary muscles and chords. Identifi cation of accompanying abnormalities 
is important because it may change therapeutic strategy and in some cases it may be reasonable to perform myectomy 
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therapeutic strategy – conservative or operative with many variations in each individual case.
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Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) е 
едно от най-честите генетични заболявания, с ав-
тозомно-доминантно унаследяване. Честотата ѝ е 
1:500 в общата популация. Като причина са устано-
вени повече от 1400 мутации в 11 или повече гени, 
които кодират саркомерните протеини [1]. Това е в 
основата на различната фенотипна изява на ХКМП. 
Структурните и морфологичните отклонения об-
хващат не само лявата камера (ЛК) с развитие на 
хипертрофия, но и митралния клапен и подклапен 
апарат [2]. Като се има предвид че различните ге-
нетични мутации обуславят различна фенотипна 
експресия, с различен клиничен ход и прогноза, 
точната оценка е от значение не само за диагноза-
та, но и за прогнозата и терапевтичния подход при 
конкретния пациент [3]. Най-важни в оценката на 
риска са вероятността от внезапна сърдечна смърт 
(ВСС), развитието на сърдечна недостатъчност 
(СН) и предсърдно мъждене, което носи емболичен 
риск [4, 5]. В диференциалнодиагностично отноше-
ние трябва да се имат предвид други заболявания 
с ЛК хипертрофия, като артериална хипертония, 
амиолоидоза, спортно сърце. Значителен принос за 
това имат новите ехокардиографски методики като 
speckle tracking.

ЛЕВОКАМЕРНА ХИПЕРТРОФИЯ – ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
И СТЕПЕН

При дебелина на левокамерната стена в теле-
диастола ≥ 15 mm в един или повече сегменти и 
при липса на състояния, водещи до хипертрофия, 
се приема, че е налице ХКМП [4]. В повечето слу-
чаи са ангажирани повече от 50% от ЛК стена, но се 
срещат и случаи, при които са хипертрофични само 
един или два сегмента. Определянето на локализа-
цията и степента на хипертрофията на сегментите 
е от значение за прогнозиране на усложненията. 
Дебелина на стената ≥ 30 mm, която се среща при 
около 10% от пациентите, е рисков фактор за вне-
запна сърдечна смърт и определя необходимостта 
от имплантиране на интракардиален дефибрила-
тор (ICD) за първична превенция [6, 7]. 

Според фенотипната класификация на Maron 
се различават 4 подтипа ХКМП, табл. 1 [8]. ЛК хи-
пертрофия може да обхваща само предния септум 
(тип I), целия септум (тип II) или септума в комби-
нация със сегменти от ЛК свободна стена (тип III). 
Тип IV включва други възможни региони като апе-
кса, задната или латералната стена при липса на 
ангажиране на септума, фиг. 1 A-D. 

Таблица 1. Типове ХКМП според фенотипната класификация на Maron [8]

Тип ХКМП Тип I Тип II Тип III Тип IV

Локализация на ЛК хи-
пертрофия

Базален сеп-
тум

Целия септум Септум + сегменти от пред-
на, латерална или задна 
стена

Друга локализация – апекс, задна или лате-
рална стена

ХКМП – хипертрофична кардиомиопатия; ЛК – лява камера

 
А. Тип I. Хипертрофия на базалния преден септум В. Тип II. Хипертрофия на целия септум
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Най-типичният вариант е асиметричната сеп-
тална ЛК хипертрофия, с движение на предно мит-
рално платно напред (systolic anterior motion of AML 
– SAM) и обструкция на ЛК изходящ тракт (ЛКИТ). 
Според различни източници се среща в диапазона 
от 25% до 44,7% от случаите [9, 10]. Обструкцията 
на ЛКИТ се дефинира като разлика в наляганията 
≥ 30 mmHg в покой или при физиологична провока-
ция – прийом на Валсалва, заемане на изправено 
положение или физическо усилие. Наличието на 
градиент на наляганията ≥ 50 mm Hg е показание 
за инвазивно или хирургично лечение [4, 5].

Концентричната ХКМП се среща при около 42% 
от пациентите (тип III) и е по-честа при възрастни 
[11]. При този тип ХКМП пациентите имат по-висок 
индекс на ЛК маса, по-високи налягания на пълне-
не и неадекватен отговор на артериалното наляга-
не при натоварване, които корелират със значител-
но понижената ЛК глобална систолна деформация 
в лонгитудинална посока – редуциран глобален 
лонгитудинален стрейн (GLS) [8].

При пациентите с апикална форма на ХКМП (тип 
IV) засягането може да е само в най-върховите зони 
на ЛК или да са ангажирани апикалните и част от 
средните сегменти [4, 12, 13]. При тези пациенти с 
ядрено-магнитно резонансно изследване е доказана 
по-лека степен на фиброза и диастолна дисфунк-
ция, в сравнение с останалите форми, с което може 
да се обясни по-добрата прогноза [14]. При някои от 
пациентите е възможна различна по степен мид-вен-
трикулна обструкция (фиг. 2), която се приема, че е 
налице при вътрекамерен градиент ≥ 30 mm Hg. По-

някога се развива апикална аневризма (фиг. 3), коя-
то носи риск от тромбоемболични усложнения, а при 
развитие на цикатрициална тъкан – риск от внезап-
на сърдечна смърт и сърдечна недостатъчност [15]. 
Точната диагноза определя поведението при тези 
пациенти – антикоагулантна терапия, евентуално 
имплантация на ICD за първична профилактика.

При клинично изявена ХКМП с типичните проме-
ни, установени с 2-размерна ехокардиография, обик-
новено не са необходими допълнителни диагностич-
ни ехокардиографски методи. В ранните стадии оба-
че, когато диагнозата и прогнозата не са уточнени, 
измерването на глобалния лонгитудинален стрейн 
на ЛК може да е от съществена полза. GLS доба-
вя допълнителна информация към тази, която дава 
фракцията на изтласкване. Това е от значение, като 
се има предвид че ФИ при ХКМП е нормална или 
дори повишена при вече развита систолна дисфунк-
ция. Ако здрава ЛК има теледиастолна дебелина на 
стените 10 mm и радиален стрейн 40%, а хипертро-
фична ЛК е с дебелина на стените 20 mm и систолна 
дисфункция с радиален стрейн 20%, и двете камери 
ще имат задебеляване на стените 4 mm [16]. Хиперт-
рофичната ЛК ще задебелява повече като абсолют-
на стойност, със съответната редукция на ЛК обе-
ми (особено систолния), от които се изчислява ФИ. 
Всичко това определя надценяването на систолната 
функция от ФИ. Освен това намаляването на лонги-
тудиналния стрейн предшества намаляването на ФИ 
поради предимно субендокардната локализация на 
лонгитудиналните фибри, които са по-чувствителни 
на исхемия [17]. 

С. Тип III. Хипертрофия, ангажираща септума в комбинация 
със свободната левокамерна стена

D. Тип IV. Апикална хипертрофия

Фиг. 1. Типове левокамерна хипертрофия
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В ранните стадии на ХКМП GLS е запазен или леко 
редуциран, като регионалният стрейн е понижен в сег-
ментите с хипертрофия [18]. Картата на лонгитудинал-
ния стрейн (LS) (bull`s eye plot) дава нагледна представа 
посредством цветно кодираните стойности на стрейна 
от червен (запазен, фиг. 4А) към розов и син при пони-
жение на абсолютните му стойности. При асиметрична 
хипертрофия регионалният LS е значително намален 
в засегнатите зони, фиг. 4В. При наличие на концен-
трична хипертрофия регионалният стрейн е значител-

но намален в много от сегментите, съпроводено с лека 
редукция на глобалния стрейн, фиг. 4С. От значение 
за степента на редукция на регионалния и глобалния 
LS са хетерогенността и степента на хипертрофията, 
неправилното подреждане на миофибрилите и разви-
тието на фиброза в хода на заболяването. Фиброзата, 
установена с ядрено-магнитен резонанс с късно гадо-
линиево контрастиране, корелира със степента на хи-
пертрофията и е свързана с допълнително значително 
намаление на регионалния LS под 5%

Фиг. 2. Цветен Doppler, демонстриращ наличие на вътрекамерен 
градиент при пациент с апикална хипертрофична кардиомиопатия

Фиг. 3. Апикална аневризма при тип IV хипертрофична кар-
диомиопатия

А. Bull's eye plot при 59 г. здрава жена с ФИ 
65%, глобален стрейн – 23,1%

В. Bull's eye plot при асиметрична септална 
ХКМП с ФИ 60%, глобален стрейн – 21,2%

С. Bull's eye plot при концентрична левока-
мерна хипертрофия с ФИ 65%, глобален 

стрейн – 18%

Фиг. 4. Лонгитудинален стрейн при здрав индивид и различни типове хипертрофична кардиомиопатия

АБНОРМНОСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА 
И ПОДКЛАПНИЯ АПАРАТ

Митрална клапа
При голяма част от пациентите ЛК хипертрофия 

е придружена от особености на митралния клапен 
и подклапен апарат [20]. Много честа е елонгация-

та на предното митрално платно (ПМП), по-рядко 
– на задното платно или на двете платна, фиг. 5A. 
Абнормностите могат да засегнат също хордите – 
с елонгация или особености при захващането им, 
фиг. 5B. При ХКМП предното платно има средни 
стойности около 34 mm, докато при здрави инди-
види то е от порядъка на 24 mm [21]. При систол-
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ната коаптация върхът на платната проминира в 
ЛК кухина (фиг. 5C) под формата на т.нар. „нощна 
шапчица“ [21, 22]. Платната преминават в ЛК кухи-
на извън равнината на митралния анулус, като тази 
протрузия при ХКМП е средно 26 mm, а при здра-
ви – 13 mm [23]. Удължаването на платната допри-
нася за обструкцията в ИТЛК, тъй като кръвотокът, 
преминаващ покрай изпъкващия септум, въвлича 
платната към него, а при по-голяма остатъчна част 
на предното платно то надминава коаптационната 
точка [21]. Високото съотношение на дължината на 
предно платно към диаметъра на ИТЛК е свързано 

с обструкция както в покой, така и при провокация 
[24]. Ехокардиографски при измерването на ПМП 
се използва аортно-митралния континуитет [21, 
22]. При провеждане на миектомия при тези паци-
енти, идентифицирането на елонгирано платно е 
от значение, тъй като то може да бъде оператив-
но скъсено, за да се постигне пълна корекция на 
обструкцията. Използват се различни подходи, като 
пликацията на ПМП, успоредна на дългата ос („вер-
тикална пликация“), както и тази, перпендикулярна 
на дългата ос („перпендикулярна пликация“), са ос-
новните [25, 26]. 

А. Елонгация на митралните клапни платна В. Елонгирана хорда с абнормна връзка към предното 
митрално платно

С. 4-кухинен апикален образ при пациент с ХКМП и коаптация на елонгираните митрални клапни платна. 
Върхът на платната проминира с 23 mm от равнината на митралния анулус в левокамерната кухина

Фиг. 5. Абнормен митрален клапен апарат при ХКМП

Митрална регургитация
Митралната регургитация (МР) се среща често 

при обструктивна ХКМП. Една от основните причини 
за нея е непълната коаптация на задното митрално 
платно поради SAM на ПМП – т.нар. „динамична сис-

толна деформация“ на митралното клапно затваряне 
[20]. Регургитационният джет е със задна или лате-
рална посока (фиг. 6) и тежестта му зависи освен от 
митралните клапни платна, от разликата в налягания-
та между ЛК и ЛП. В допълнение към този механизъм 
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на МР някои пациенти имат фиброзни или калцифи-
катни промени на клапните платна или анулуса, което 
може да наложи клапно протезиране. В тези случаи 
МР е с предна или по-централна посока на джета.

Папиларни мускули
Обикновено папиларните мускули (ПМ) при 

ХКМП са хипертрофирали и могат да имат различ-
ни абнормности в позицията и захващането си, фиг. 
7А. Най-честите аномалии са предното или базал-
но изместване на основата на предно-латералния 
мускул или абнормно захващане на главата му към 
предно-латералната стена, в близост до сегмент А1 
на ПМП [21]. Възможно е да има задебелени и до-
пълнителни ПМ, до общо 3-4 на брой или единият 
от тях да има две глави, фиг. 7В. Всичко това до-
принася за субаортната обструкция чрез придърп-
ване на равнината на митралната клапа към върха, 

с по-голяма близост между папиларния мускул и 
септума [27]. При предстояща миектомия тези па-
пиларни мускули подлежат на ревизия или резек-
ция, което прави важна предварителната ехокар-
диографска оценка. Друга аномалия е инсерцията 
на предно-латералния папиларен мускул директно 
към средната част на предното митрално платно, 
което води до мид-вентрикулна обструкция в ре-
гиона под митралната клапа чрез апозиция на ПМ 
спрямо септума [28]. Възможни са апикално-ба-
зални мускулни бандове с абнормно хордално зах-
ващане към митралната клапа, също създаващи 
предпоставка за обструкция [2]. 

Наличието на фиброзни промени във вторични-
те хорди също може да допринесе за обструктив-
ната физиология и SAM на ПМП чрез повдигане и 
придърпване напред на митралната клапа и проти-
вопоставянето ѝ на кръвотока [28].

А. Хипертрофирал папиларен мускул в кухината 
на лявата камера

В. Папиларен мускул с две глави, позициониран повече към 
предната стена

Фиг. 7. Папиларно-мускулни абнормности

Фиг. 6. Модифициран 4-кухинен апикален образ  митрален регургитационен джет с предимно латерална посока 
при пациентка с ХКМП и субаортна обструкция 
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ОБСТРУКЦИЯ НА ЛК ИЗХОДЯЩ ТРАКТ 
И МИД-ВЕНТРИКУЛНА ОБСТРУКЦИЯ

Степента на обструкцията определя 
симптоматиката и прогнозата на пациента 
[29]. Около 1/3 от пациентите в покой имат 
субаортен градиент ≥ 30 mm Hg, фиг. 8 A-D. 
Друга 1/3 имат латентна обструкция в по-
кой, която се провокира с проба на Валсал-
ва, физическо натоварване и др. При па-
циентите с хипертрофия на средните към 
апикалните сегменти е възможна мид-вен-
трикулна обструкция, фиг. 9.

А. М-mode ехокардиография при SAM на предно митрално 
платно

В. Двуразмерна ехокардиография при SAM на предно 
митрално платно

С. Цветен Doppler – турбуленция в левокамерния изходящ 
тракт при субаортна обструкция и съпътстващата я митрална 

регургитация 

D. Спектрограма при CW-Doppler – повишени скорости на 
кръвотока и градиент на наляганията в ЛКИТ

Фиг. 8. Субаортна обструкция при SAM на предно митрално платно при ХКМП

Фиг. 9. PW-Doppler с пробен обем в областта на мид-вентрикулната 
обструкция при хипертрофия на средните към апикалните ЛК 

сегменти
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Тъй като при част от пациентите абнормно-
стите в клапния и подклапния апарат са повече и 
разнообразни, в случаите, показани за миектомия, 
това трябва да се вземе предвид при определяне 
на оперативния метод [30]. Оперативната интер-
венция зависи също от дебелината на септума. 

При част от пациентите с ХКМП междукамерната 
преграда е ≤ 18 mm и се приема за релативно тън-
ка [2, 19, 31]. В тези случаи е необходимо миек-
томията да бъде по-ограничена. Комплексната 
оценка и вземането на индивидуално решение са 
представени на табл. 2.

ДИАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИАЛНОДИАГНОСТИЧНИ 
ЗАТРУДНЕНИЯ

При всички пациенти с изразена ЛК хипертро-
фия е необходим анализ на анамнестичните, фи-
зикалните и инструменталните данни от прегледа, 
с преценка на етиологията на хипертрофията, коя-

то може да се дължи на много други заболявания. 
В част от случаите с по-лека степен на хипертро-
фия (13-14 mm) диагнозата изисква комплексна 
оценка на фамилната анамнеза, засягането на 
други органи и системи, ЕКГ промените, както и 
някои лабораторни изследвания и допълнителна 
образна диагностика. При възрастни пациенти с 

Таблица 2. Алгоритъм за предоперативна ехокардиографска оценка за определяне на вида и обема 
на оперативната интервенция при ХКМП [2]

Пояснения: * – при общо увредени пациенти като опция може да се използва двукухинно пейсиране със скъсено АV-време. ** – вида и 
обширността на пликацията се определя окончателно след директна хирургична инспекция на ПМП. Изразената калцификация на ПМП 
или митралния анулус е контраиндикация за пликация и изисква митрално клапно протезиране. 

ХКМП – хипертрофична кардиомиопатия; ПМ – папиларен/ни мускул/и; ПМП – предно митрално платно.
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артериална хипертония (АХ) изолираната септал-
на хипертрофия с S-образен септум, понякога с 
провокиране на динамична субаортна обструкция 
при усилие, е трудна за разграничаване от ХКМП 
със саркомерна мутация. Възможно е също значи-
телната хипертрофия да се дължи на изолирана 
тежка аортна стеноза, както и на комбинация от 
ХКМП и аортна стеноза [4]. Необходимо е да се 
имат предвид по-редките кардиомиопатии с хи-
пертрофия – амилоидоза, болест на Фабри, лизо-
зомни и други болести на натрупването [4]. Често 
диагностично затруднение има при пациентите, 
които се представят в късната фаза на заболява-
нето, когато ЛК е вече дилатирана и хипокинетична 
– т.нар. burnt-out ХКМП. В редки случаи диагнозата 
може да се постави при представяне на пациента с 
остър коронарен синдром, в резултат на нарушен 
коронарен резерв и допълнителни фактори, с уве-
личаване на следнатоварването и намаляване на 
преднатоварването. Субаортната обструкция на-
раства значително с развитие на белодробен оток 
поради допълнителния принос на хиперконтракти-
литета на неинфарктните сегменти [32].

Измерването на деформацията на ЛК сегменти с 
количествена и визуална оценка на локализацията, 
степента и обширността на регионалната систолна 
дисфункция, може значително да подпомогне ди-
ференциалната диагноза. С ехокардиография със 
speckle tracking и картата на систолния пиков стрейн 
(bull’s eye plot) може да се придобие представа за типа 
на регионалните промени, които имат специфични 
белези при различните причини за ЛК хипертрофия. 

Разграничаването на ЛК хипертрофия при 
ХКМП от тази при АХ се базира на по-леката степен 
на понижение на регионалния систолен лонгитуди-
нален стрейн при АХ. При АХ и особено при заде-
беляване на базалния септум (S-образен септум), 
GLS е запазен, но регионалният стрейн е понижен в 
базалните септални сегменти. Засягането на базал-
ните сегменти на септума се обяснява с повишения 
регионален стрес, който понасят поради най-голе-
мия радиус на ЛК стена на това място [33]. При АХ с 
концентрична ЛК хипертрофия и запазена ФИ, GSL 
е запазен или леко редуциран, като регионалният 
LS първоначално е намален в засегнатите базални, 
по-късно и средни сегменти, фиг. 10. Понижението 
на регионалния стрейн прогресира с времето, като 
редукцията на GLS предшества тази на ФИ. При 
аортна стеноза промените в регионалния стрейн са 
по-изразени от тези при АХ, като първоначално се 
засягат базалните сегменти на септума, по-късно и 
на латералната стена, но все пак редукцията на LS 
е в по-лека степен отколкото при ХКМП [34].

При пациентите с изразена ЛК хипертрофия ди-
ференциалната диагноза включва амилоидоза. При 
запазена ФИ GLS е в референтни граници или леко 
понижен. Характерна е значителната редукция на 
регионалния LS във всички базални сегменти, на 
по-късен етап също в средните сегменти, при запа-
зен LS в апикалния регион, с формиране на градиент 
на деформацията база–апекс, фиг. 11. В напредна-
лата фаза на заболяването с развитието на помпена 
дисфункция се редуцира GLS, с постепенно влоша-
ване на деформацията в апикалните сегменти.

Фиг. 10. Bull's eye plot при пациент с артериална хипертония и 
левокамерна хипертрофия 13 mm

Фиг. 11. Bull's eye plot при пациент с амилоидоза. Характерно е 
запазването на регионалния лонгитудинален стрейн на апикал-
ните сегменти. Диагнозата „транстиретин-свързана амилоидо-

за“ с мутация Glu89 е доказана с генетично изследване
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При интензивно спортуващи и професионални 
спортисти се развива физиологична ЛК хипертро-
фия, която понякога много трудно се разграничава 
от патологичната хипертрофия при ХКМП. Анализът 
на данните от speckle tracking и картата „bull’s eye“ 
могат да дадат съществена допълнителна инфор-
мация към тази от двуразмерната ехокардиогра-
фия, от която се разчита основно на увеличения 
ЛК теледиастолен размер при спортно сърце. ЛК 
хипертрофия обикновено е около 13 mm за мъжете 
и 11 mm за жените [35]. При спортното сърце има 
известно намаление на регионалния лонгитудина-
лен стрейн в базалните сегменти, със или без лека 
редукция в GLS, като тези промени са в значително 
по-ниска степен от промените при ХКМП, фиг. 12.

Фиг. 12. Bull`s eye plot при спортно сърце с лека редукция на лон-
гитудиналния стрейн предимно в базалните ЛК сегменти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напредъкът в образните методики и увеличава-
щата се информация за ХКМП доведоха до иден-
тифициране на много хетерогенни фенотипове. Хи-
пертрофията на ЛК може да варира от минимална 
до значителна, от ангажираща само базалната част 
на предния септум до обширни зони, а систолна-
та функция да бъде засегната в различна степен. 
Диагностицирането на съпътстващи абнормности 
на клапния и подклапния апарат може да промени 
плана на терапевтичното поведение, като в някои 
случаи може да се предпочете миектомия с коре-
кция на митрално платно и/или резекция и ревизия 
на подклапни структури. Измерването на систолния 
лонгитудинален стрейн с оценка на локализацията, 
степента и обширността на регионалната систолна 
дисфункция може значително да подпомогне диа-
гнозата и разграничаването на ХКМП от ЛК хиперт-

рофия при други заболявания и състояния. Цялост-
ният анализ на получените данни е от съществено 
значение за определяне на прогнозата и терапев-
тичния подход – консервативен или оперативен с 
различни вариации, при всеки отделен пациент. 

Всички ехокардиографски образи и клипове са част от из-
следванията на пациенти, хоспитализирани в Клиника по 
кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Не е деклариран конфликт на интереси
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

ВЪВЕДЕНИЕ

Застаряването се приема като едно от най-го-
лемите социални и икономически предизвикател-
ства пред европейските общества през 21-ви век. 
Очаква се броят на възрастните хора над 65 годи-
ни в Европа непрекъснато да се увеличава, като 
до 2025 година повече от 20% от европейците ще 

бъдат над 65 години. Наблюдава се тенденция за 
особено бързо нарастване на броя на гражданите 
над 80-годишна възраст [1]. Напредналата възраст 
е рисков фактор за развитието на исхемична бо-
лест на сърцето (ИБС) и мощен предиктор за неже-
лани събития след остър коронарен синдром (ОКС) 
[10, 17, 18]. В препоръките на American College of 
Cardiology/American Heart Association (АСС/АНА) 
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Резюме. Възрастта е важен фактор, който определя изхода при пациентите с остри коронарни синдроми (ОКС). Данните 
за протичането на ОКС, ползите и рисковете при лечението на възрастни пациенти са ограничени. Целта на об-
зора е да се направи преглед на публикувани материали по този въпрос. При възрастните пациенти ОКС протича 
с особености. Характерни са наличието на полиморбидност, влошена бъбречна функция, намален физически и 
когнитивен капацитет. По-често се наблюдават атипична гръдна болка и атипична ЕКГ, което затруднява диагно-
зата. Лекарственият метаболизъм при възрастните е силно вариращ и това може да доведе до различен отговор 
към медикаментозната терапия. С възрастта се отбелязва нарастване на усложненията от ОКС като рекурентен 
миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и развитие на кардиогенен шок.
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за лечение на нестабилна стенокардия и МИ без 
ST-елевация пациентите над 75 години са опреде-
лени като специална група в риск [12].

За съжаление, възрастната популация с ОКС е 
представена слабо в клиничните проучвания, осо-
бено тази над 75-годишна възраст. Това се установя-
ва при сравняване на информацията в различните 
проучвания и регистри на пациенти с ОКС:VIGOUR 
(Virtual Coordinating Center for Global Collaborative 
Cardiovascular Research), GRACE (Global Registry 
of Acute Coronary Events), NRMI (National Registry 
of Myocardial Infarction), CRUSADE (Can Rapid Risk 
Stratifi cation of Unstable Angina Patients Suppress 
Adverse Outcomes with Early Implementation of The 
American College of Cardiology/American Heart 
Association Guidelines National Quality Improvement 
Initiative). Пациентите с NSTEMI над 75 години са 
18% в VIGOUR, 32% в GRACE, 37% в NRMI, 38% в 
CRUSADE, a над 85 години са само 2% от изследва-
ните, въпреки че те са пет пъти повече в общество-
то [2, 8, 22, 38]. С възрастта се увеличава и пропор-
цията на жените с ОКС, а те са преобладаващият 
пол над 85-годишна възраст, което предполага по-
лово разграничаване. Освен това включени в кли-
ничните проучвания възрастни пациенти с ОКС са 
с по-малко съпътстващи заболявания и по-малко 
сърдечни рискови фактори в сравнение с реалната 
популация [4, 28]. Болните с ОКС в реални условия 
са с по-висока сърдечна честота и по-високо арте-
риално налягане, които са независими предиктори 
на смърт [4, 18, 21].

ОСОБЕНОСТИ НА СТАРЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ

Според Световната здравна организация като 
„възрастни“ се определят пациентите над 65 год. 
Възрастта от 75 до 89 години се означава като 
старческа, а индивидите над 90-годишна възраст се 
наричат дълголетници. С увеличаването на възрас-
тта се увеличава и броят на съпътстващите забо-
лявания, променят се физическият и когнитивният 
капацитет. Това води до промени в качеството на 
живота, а от него зависи нагласата за посрещане 
на проблемите и разходите за социални и здрав-
ни услуги [1]. Характерно за старческата възраст е 
увеличаването на хроничните заболяванията като 
артериална хипертония (АХ), захарен диабет, хро-
нична бъбречна недостатъчност (ХБН), анемичен 
синдром и обусловените от развитието на атеро-
склероза заболявания като периферна съдова бо-
лест (ПСБ), мозъчносъдова болест (МСБ) и коро-
нарна болест на сърцето. Увеличава се и честотата 
на застойната сърдечна недостатъчност (СН) [3, 4, 
22, 26, 42]. Влошаването на бъбречната функция 
е свързано с настъпването на структурни и функ-

ционални промени в бъбреците с възрастта, което 
води до понижаване на скоростта на гломерулна 
филтрация и на бъбречния кръвоток [15, 34]. Белод-
робната функция също се влошава. В тази възраст 
се наблюдават по-често нарушения в психичното 
здраве като деменции и депресии, хормонални раз-
стройства, остеопороза, еректилна дисфункция и 
доброкачествена простатна хиперплазия. Увелича-
ва се честотата на злокачествените заболявания. 
Възрастните пациенти са с влошено зрение и слух и 
нарушена познавателна способност [13, 16, 19, 23]. 
Някои от тях са слабо информирани за здравния 
си статус, живеят сами. Тези фактори усложняват 
комуникацията с тях и се отразяват върху лечебния 
процес и крайния изход.

От друга страна, при най-възрастните сърдеч-
но-съдовите рискови фактори са по-малко. Така 
например честотата на дислипидемията и захарния 
диабет се увеличава до 75-годишна възраст, а след 
това намалява. С възрастта тютюнопушенето нама-
лява, а АХ се увеличава [4, 8].

С напредване на възрастта настъпват промени 
в миоцитите, увеличава се съдържанието на кола-
ген, артериалният комплайънс намалява, систолно-
то артериално налягане се увеличава, диастолното 
артериално налягане намалява и се увеличава пул-
совото артериално налягане. Промените в миоци-
тите се изразяват в увеличаване на обема им при 
намаляване на общия им брой. В резултат на това 
сърдечната маса и дебелината на сърдечните сте-
ни се увеличава, развиват се левокамерна хиперт-
рофия и ремоделиране и диастолна дисфункция. 
Обемът на лявото предсърдие се увеличава, ско-
ростта и налягането на пълнене по време на бърза-
та фаза на диастолно пълнене намаляват. Крайното 
диастолно налягане и времето на камерна релакса-
ция се увеличават. Наблюдава се намален отговор 
към адренергична стимулация. Настъпват промени 
в проводната система на сърцето, като се увелича-
ва продължителността на QT-и PR-интервала [27, 
29, 37]. Особеностите на възрастния организъм 
определят разлики в протичането, прогнозата и ус-
ложненията на ОКС в тази популация.

ОСОБЕНОСТИ В КЛИНИЧНИТЕ ПРОЯВИ 
НА ОКС ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ

Острият коронарен синдром се е наложил като 
използван в практиката термин, отнасящ се за кон-
стелация от симптоми, съответстваща на остра ми-
окардна исхемия. Водещият симптом, който слага 
начало на диагностичната и терапевтична каскада, 
е продължителната – над 20 минути, гръдна болка. 
В зависимост от промените в електрокардиограма-
та (ЕКГ)ОКС се разделят на ОКС със ST-елевация и 
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без ST-елевация. По-нататък в зависимост от стой-
ностите на сърдечните маркери за миокардна не-
кроза се определя дали се касае за остър миокар-
ден инфаркт (ОМИ) или за нестабилна ангина пек-
торис (НАП). Повишеният тропонин определя ОКС 
като ОМИ със ST-елевация (STEMI) или без ST-еле-
вация (NSTEMI), а негативният тропонин като НАП. 
Диагнозата се поставя при наличие на поне два от 
следните критерии: ангинозна болка (типична, ати-
пична), ЕКГ промени (липсата им не изключва ОКС) 
и позитивиране на сърдечните маркери за миокард-
на некроза. Типичната стенокардна болка е дифуз-
на, нелокализирана, не зависи от положението на 
тялото, ирадиира към лявото рамо/ръка, гърба или 
долната челюст и може да бъде придружена от за-
дух, изпотяване, гадене или синкоп [6, 9, 24, 41]. 

При възрастните пациенти, при жените и при 
тези със захарен диабет, ХБН или деменция стено-
кардната симптоматика е атипична, поради което 
ОМИ може да остане неразпознат. За възрастните 
са характерни оплаквания като задух (49%), потене 
(26%), гадене и повръщане (64%) и синкоп (19%) 
[13, 40]. Може да има болка в рамото или гърба, 
слабост, умора (при жените), остро объркване, 
гръден дискомфорт или липса на болка [4, 5, 7, 9]. 
Няма точно обяснение за атипизма. Предполага се, 
че това се дължи на промени в усещането за болка 
и в исхемични прагове [36]. В NRMI типична гръдна 
болка е наблюдавана при 77% от пациентите под 
65 години в сравнение с 40% от тези над 85-годиш-
на възраст [38]. Поради атипичната симптоматика 
само половината от възрастните пациенти с ОКС са 
приети първоначално с диагноза МИ, „обсъждане 
за МИ“ или НАП. При 25% от всички ОМИ се наблю-
дава т.нар. „тих“ и неразпознат МИ, а при възраст 
над 85 години той достига до 60%. Атипичните оп-
лаквания са лош прогностичен белег и повишават 
трикратно риска от вътреболнична смърт [4].

При възрастните по-често се наблюдават прояви 
на СН Killip клас ≥ 2 като първа презентация на ОКС. 
В регистъра NRMI такава е наблюдавана при близо 
половината (44,6%) от пациентите ≥ 85-годишна въз-
раст със STEMI. При възраст под 65 години такива 
клинични прояви са регистрирани при 11,7% [38].

ОКС при възрастните се появява по-често на 
фона на влошаване на други съпътстващи заболя-
вания като хронична обструктивна белодробна бо-
лест и пневмония, които увеличават кислородните 
нужди на миокарда и повишават хемодинамичния 
стрес. Когато това се насложи върху съпътстващо 
атеросклеротично заболяване, може да доведе до 
руптура на атеросклеротична плака и развитието 
на ОКС. При такива обстоятелства поставянето на 
диагноза и провеждането на лечение също се заба-
вят [4, 13, 25].

ОСОБЕНОСТИ НА ЕКГ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ

Според международните препоръки ЕКГ тряб-
ва да се регистрира в рамките на 10 минути от 
представянето на пациента с гръден дискомфорт 
или други симптоми, отговарящи на ОКС [12, 13]. 
С нарастване на възрастта обаче се наблюдава за-
къснение при регистрирането. Така в CRUSADE е 
отбелязано закъснение 40 минути при пациентите 
над 65-годишна възраст, а при тези над 80 години 
се добавя закъснение от още 7 минути. При жените 
над 85 години средното закъснение от постъпване-
то до извършването на ЕКГ е 45 минути [2].

При 23% от пациентите под 65-годишна възраст 
и при 43% от лицата над 85-годишна възраст с ОКС 
се наблюдава недиагностична ЕКГ. В тази попула-
ция ОМИ може да бъде съпътстван от нормална 
ЕКГ или само от инверсия на Т-вълната или ST-де-
пресия. В същото време може да се наблюдават 
различни видове предшестващ бедрен блок, в това 
число и ляв бедрен блок (ЛББ) и удължаване на QT 
и PR интервала. Във връзка с увеличаването на ле-
вокамерна мускулна маса с възрастта сърдечната 
ос се отклонява наляво. Това води до появата на 
неспецифични промени в ST-сегмента и Т-вълната.
Така може да се имитират находки, характерни за 
миокардна исхемия, без да има такава [14]. По-чес-
то се среща и предсърдното мъждене. По-значими 
са изходните промени при възрастните мъже, в 
сравнение с жените [4].

В регистъра NRMI при пациенти със STEMI еле-
вация на ST-сегмента се наблюдава при 96,3% от 
пациентите под 65 години и само при 69,9% от тези 
над 85-годишна възраст [38]. Под 65-годишна въз-
раст при 5% се установява ЛББ, а при възраст над 
85 години той се наблюдава при 33,8% [4].

УСЛОЖНЕНИЯ И ПРОГНОЗА ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ 
ПАЦИЕНТИ С ОКС

С възрастта усложненията от ОКС като реку-
рентен МИ, СН и развитие на кардиогенен шок се 
увеличават [2, 14]. При повече от 10% от пациен-
тите над 75-годишна възраст се среща хипотония 
с хипоперфузия и това е резултат от възникване-
то на усложнения като камерна руптура и руптура 
на папиларен мускул и развитието на левокамерна 
дисфункция [4, 30, 35].

Повече са и усложненията, свързани с провеж-
дането на антитромбозно, интервенционално и опе-
ративно лечение [4, 38]. При пациентите над 65 го-
дини със STEMI честотата на рекурентната исхемия 
варира в различните проучвания от 1,6% до 19,2%, 
на инсулта при STEMI – от 1,1 до 1,8%, а на инсулта 
при NSTEMI – от 0,2 до 0,3%. При 1% от пациентите 
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със STEMI се среща интракраниален кръвоизлив 
[39]. Възрастта е независим рисков фактор за по-
вишен риск от кървене след перкутанна коронарна 
интервенция (включително интракраниална хемо-
рагия). Всеки пети на възраст над 85 години, на ко-
гото е извършена перкутанна коронарна интервен-
ция, претърпява кръвопреливане, поради кървене 
в резултат на проведеното лечение. Не трябва да 
се забравя и повишеният риск от контраст-индуци-
рана нефропатия [4, 31, 32]. Изходният анемичен 
синдром подсказва повишен риск от значимо кър-
вене при провеждането на антитромбозно лечение. 
Наличието на анемичен синдром и неговото влоша-
ване са свързани с по-висока смъртност и риск от 
повторен МИ [10]. Рискът от смърт и усложнения 
при извършването на коронарна хирургия достига 
до 8% при пациенти над 80-годишна възраст [17].

Смъртността при ОКС се определя от мно-
го фактори, сред които най-важни са: възрастта, 
функционалният клас СН по Killip, забавянето на 
лечението, методът на лечение, анамнезата за 
предишен МИ, диабет и ХБН, броят на засегнати-
те коронарни съдове и фракция на изтласкване. 
Всички тези фактори се наблюдават при възраст-
ните [11, 17, 20, 37]. С всяко десетилетие след 
50-годишна възраст смъртността при болните с 
ОКС нараства, като рискът от внезапна сърдечна 
смърт, ОМИ и СН е най-значим при пациентите 
на възраст над 75 години [25, 33]. В САЩ 37% от 
случаите на ОМИ и 60% от смъртността по всич-
ки причини, свързани с ОМИ, се регистрират при 
възраст над 75 години, а в тази възрастова група 
са само 6% от населението [9]. Подобни данни са 
получени и от национално проучване в Израел, 
според което една трета от пациентите с ОМИ са в 
напреднала възраст ≥ 75 години [10]. Вероятност-
та за летален изход при болни под 65 години е 1 на 
100 и постепенно нараства, като достига 1 на всеки 
10 при възраст над 85 години. Дългосрочният риск 
от смърт (от 30-ия ден до 1 година) също остава 
висок сред възрастната популация. В GRACE е до-
кладвана смъртност през първата година при па-
циенти от 75 до 84 години – 15%, а над 85-годишна 
възраст – 25% [20]. С напредване на възрастта се 
увеличава и рискът от вътреболнична смърт при 
ОКС [21]. Проучвания показват, че около 60% от 
хоспитализациите на болни с ОКС са на лица над 
65 години и около 85% от смъртните случаи, дъл-
жащи се на ОКС, са наблюдавани при пациенти в 
напреднала възраст [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностицирането и своевременното лече-
ние при възрастните с ОКС е предизвикателство. 

Атипичната клинична картина и недостатъчната 
информативност на ЕКГ забавят поставянето на 
диагноза. По-често се срещат оплаквания като 
задух, гадене, повръщане, синкоп и първа изя-
ва под формата на остра СН. ЕКГ може да бъде 
нормална или да демонстрира само инверсия на 
Т-вълната или ST-депресия. В същото време чес-
ти находки са бедрен блок и наличие на реполя-
ризационни промени, без да има ОКС. Тази попу-
лация е с множество съпътстващи заболявания, 
нарушена бъбречна функция, намален физически 
и когнитивен капацитет. Това довежда до повече 
усложнения и повишена смъртност. Поведението 
при тези болни трябва да се съобрази с тези осо-
бености, за да може да се постигне подобрение 
на качеството на живота при минимизиране на 
рисковете. Затова е необходимо провеждането на 
още големи рандомизирани проучвания при въз-
растни пациенти с ОКС.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Катетърната аблация на макрориентри тахикар-
дии (МРТ), различни от типичното предсърдно треп-
тене, зависимо от кавотрикуспидалния истмус, се 
прилага вече повече от 15 години. През 2001 и 2006 
г. бяха предложени осъвременени класификации на 
предсърдните тахикардии, основаващи се на елек-
трофизиологичния им механизъм и подлежащия 
предсърден субстрат [12, 13]. В неотдавна публику-
вани препоръки за поведение при надкамерни тахи-
кардии катетърната аблация на тези тахикардии е с 
показание от клас I при неуспех от антиаритмичното 
лечение с поне 1 антиаритмичен препарат [11]. 

Досега в България не е съобщаван опит в елек-
трофизиологичната диагностика и лечение на ле-
вопредсърдни (ЛП) МРТ. В настоящата малка се-
рия пациенти представяме опита на нашия център 
в аблацията на тези сравнително рядко срещани и 
диагностицирани аритмии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
От април 2015 до юли 2016 г. в електрофизиоло-

гичната лаборатория на Клиниката по кардиология на 
НКБ беше проведено електрофизиологично изследва-
не и катетърна аблация на ЛП МРТ при 4-ма пациенти. 

При всички пациенти има документирано рециди-
виращо персистиращо атипично предсърдно трепте-
не, с лимитираща симптоматика. Аритмията рециди-
вира на фона на антиаритмични медикаменти или не 
позволява адекватен контрол на камерната честота с 
медикаменти, забавящи атриовентрикуларното про-
веждане (бета-блокери и дигоксин – самостоятелно 
или в комбинация).

Електрофизиологичното изследване се провеж-
да след седиране с мидазолам. Въвеждат се много-
полюсни диагностични катетри в коронарния синус 
и върху снопа на Хис. Транссептално пункционно по 
модифицирана методика, описана преди [1], в ЛП се 
въвеждат многополюсен диагностичен циркулярен 
мепинг катетър и аблационен катетър с 4 милиметров 
флексибилен връх с отворена иригация. Веднага след 
транссепталната пункция се прилага системно хепа-
ринизиране според телесното тегло. След въвеждане 
на всички катетри се измерва дължината на базалния 
цикъл на тахикардията, определя се посоката на ак-
тивиране на коронарния синус и се осъществява по-
вличане на аритмията от катетъра в коронарния си-
нус от двете крайни електродни двойки. Измерват се 
постстимулационните интервали и се определя има 
ли промяна в активационната секвенция при повлича-
нето (фиг. 1). Освен това повличане се осъществява 
и чрез аблационния катетър, който се позиционира в 
ляво латерално (в областта на митралния истмус) и 
в ляво септално, близо до митралния пръстен. След 
това чрез система за електроанатомичен мепинг и 
нефлуороскопска навигация EnSite Velocity (St. Jude 
Medical Inc., MN, USA) се изгражда анатомичен модел 
на лявото предсърдие, ухото му и белодробните вени. 
Върху анатомичния модел в условия на персистираща 
тахикардия се изгражда карта на локалното активира-
не (фиг. 2) и карта на локалния биполярен миокарден 
волтаж (фиг. 3). За изграждането на активационната 

карта се използва прозорец на интерес с ширина 90% 
от базалния цикъл на аритмията. За волтажната карта 
се използват следните стойности: нормален волтаж > 
1.0 mV; цикатрисиален волтаж < 0.05 mV; патологично 
понижен волтаж – между 0.05 и 1.0 mV [8].

След изграждане на достатъчно детайлна акти-
вационна и волтажна карта и според данните от по-
вличането се определя кръгът на възбуждението и 
зоната за прилагане на радиофреквентна (РФ) енер-
гия. Аблацията се извършва в режим с контрол на 
температурата. Използва се минимална мощност от 
25 W, максимална температура от 48°С и иригацио-
нен дебит от 17 ml/min при прилагане на РФ енергия. 
След прекъсване на тахикардията се правят опити за 
реиндукция с бърза и програмирана предсърдна сти-
мулация, като при възможност се търси доказване на 
двупосочен блок през аблационната линия (фиг. 4). 
След аблацията обикновено се назначава перорално 
антикоагулантно лечение за поне 3 месеца.

Показани са характеристиките на тахикардията 
и някои процедурни данни. Поради малкия брой па-
циенти са показани само някои средни стойности и 
стандартното отклонение.

РЕЗУЛТАТИ

Всички пациенти са жени, на средна възраст 65 г. 
(обхват 57-78 г.), които имат сърдечно заболяване – 3 
с артериална хипертония; 2 с клапна болест, вкл. 1 с 
митрално клапно биопротезиране; 1 с преживян ми-
окарден инфаркт и аортокоронарен байпас; 1 след 
електрическа изолация на белодробни вени по повод 
рецидивиращо пристъпно предсърдно мъждене (сбо-
рът надхвърля 4, защото при 2 пациентки има повече 
от едно заболяване). Също така при всички има и из-
вънсърдечна коморбидност. Независимо от наличието 
на структурно сърдечно заболяване левокамерната 
функция е нормална при всички пациентки, със средна 
левокамерна фракция на изтласкване 60% (обхват 53-
73%). Левопредсърдна дилатация се установява при 
3 пациентки – лека по степен според критериите на 
American Society of Echocardiography [7].

Проведени са общо 5 процедури. При първата 
пациентка ЛП тахикардия рецидивира и това наложи 
втора процедура, вече с траен резултат. При 2 от паци-
ентките в рамките на същата процедура е направена и 
електрическа изолация на белодробните (БД) вени за 
съпътстващо предсърдно мъждене. 

В табл. 1 са показани някои характеристики на тахи-
кардиите. Базалният цикъл на ЛП тахикардия е средно 
238 ± 47 ms, в граници 195-310 ms. Посоката на активи-
ране на коронарния синус в повечето случаи е от дис-
тално към проксимално. При всички пациентки волтаж-
ният мепинг открива ЛП цикатрикс, който, независимо 
от разпространението и формата си, винаги ангажира 
и предната стена на ЛП. Риентри кръгът винаги е около 
БД вени, като в един случай се установи риентри във 
форма на цифра осем с два кръга – около десните БД 
вени и перимитрално с общ септален истмус. В три 
случая бяха достатъчни линейни лезии от митралния 
пръстен до БД вена, но в един се наложи създаване на 
по-сложна Т-образна линейна лезия между левите и де-
сните БД вени и от там до митралния пръстен.
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Фиг. 1. А) При повличане от проксималния коронарен синус постстимулационният интервал е с 14 ms по-дълъг от базалния цикъл на тахикар-
дията (200 ms), а възбудната секвенция не се променя. В) При повличане от дисталния коронарен синус постстимулационният интервал е с 29 
ms по-дълъг, а възбудната секвенция отново остава непроменена. Това означава, че риентри кръгът е в непосредствена близост с коронарния 
синус, особено с проксималната му част. Тази и следващата фигура показват различни етапи от процедурата при един и същи пациент

Фиг. 2. Активационна карта на лявото предсърдие, гледано отпред (А) и отзад (Б). Най-ранното възбуждение спрямо референтния сигнал е 
кодирано в бяло, а най-късното – във виолетово. Виждат се два риентри кръга с общ септален истмус, означени със стрелки като кръг 1 и кръг 
2. Кръг 1 обикаля около десните БД вени, а кръг 2 е перимитрален, което предварително беше доказано с повличането, показано на фиг. 1

Фиг. 3. Волтажна карта на лявото предсърдие. А) предно-задна проекция. В) дясна предна коса проекция. Ясно личи цикатрикс (непра-
вилните сиви полета) по предната стена от митралния пръстен до дясна горна БД вена, както и дъговидно по септума към и под дясна 
долна БД вена. Цикатриксът продължава и отзад, обхващайки циркумферентно десните БД вени (непоказано тук)
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Фиг. 4. Доказване на блок през аблационната линия. Горе са показани интракардиалните записи, а долу – триизмерният образ със схе-
матично означаване на аблационната линия (двете успоредни черни линии по септума) и пропагацията на възбуждението (с бели линии 
и стрелки). Белите петна в триизмерния образ показват местата на отделните радиофреквентни лезии, които в съвкупност изграждат не-
прекъсната линия. Вляво – при стимулация (S) от септалната страна на линията (тъмносинята сфера) възбуждението в коронарния синус 
(наклонените стрелки) се движи от проксимално към дистално, а левите БД вени (PV) се възбуждат много късно. В дясно – при стимулация 
от другата страна на линията (жълтата сфера) възбуждението в коронарния синус се движи от дистално към проксимално, а левите БД 
вени (PV) се възбуждат почти веднага. Позицията на катетъра в коронарния синус (зеленият катетър) се вижда на триизмерните образи
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Процедурните данни от аблациите са показани в 
табл. 2. По време на аблацията на тахикардиите са 
приложени средно 21.2 ± 5.3 РФ апликации (обхват 
15-27). Произведението доза-площ е средно 4935.7 
± 2174.8 Gy*m2 (обхват 3204.5-8143 Gy*m2) с ме-
диана 3541.8 Gy*m2. Има само 1 рецидив на втория 
месец (касае се за истински рецидив със същия ри-
ентри кръг, но с по-дълъг базален цикъл след пър-
вата аблация) при първата пациентка, който беше 
успешно лекуван с реаблация с траен резултат. Про-
следяването е от 1 до 13 месеца след последната 
(или единствената) процедура, средно 7 месеца.

ОБСЪЖДАНЕ

Настоящият материал представя за пръв път в 
България извършването на катетърно аблационно 
лечение при левопредсърдни макрориентри тахи-
кардии. Според съвременните схващания няма раз-
лика между термините „предсърдна МРТ” и „пред-
сърдно трептене” [11]. Тези аритмии се разделят на 
множество подтипове според подлежащия субстрат. 
Най-познатата и най-лесно диагностицирана е т.нар. 
типично предсърдно трептене, което се диагности-

цира почти винаги само въз основа на обикновена 
повърхностна ЕКГ. Освен перитрикуспидалния кръг 
на типичното предсърдно трептене обаче могат да 
съществуват и други кръгове, най-често при паци-
енти след сърдечна операция или при някаква сър-
дечна патология, водеща до предсърдна хипертро-
фия, дилатация и фиброза. Фиброзните полета или 
хирургичните цикатрикси от атриотомия създават 
т.нар. „централно препятствие”, около което може да 
рециркулира възбудният фронт, или (в съчетание с 
естествена електронепроводима структура като ат-
риовентрикуларните фиброзни клапни пръстени) 
създават защитéн истмус, който може да поддържа 
риентри механизъм [5, 4, 3]. Понякога естествени 
електронепроводими структури, като овалната ямка 
в септума или устията на празните вени, могат да 
послужат за централно препятствие [9]. Катетърната 
аблация обикновено е насочена именно към истмуса, 
чието прекъсване води до прекъсване на тахикардия-
та и невъзможност за повторното ѝ възникване [2, 10].

Локализирането на кръга и на истмуса става с по-
мощта на системите за електроанатомичен мепинг, 
които отдавна са задължителна част от арсенала на 

Таблица 1

Пациент Базален цикъл на 
тахикардията (ms)

Посока на активи-
ране на коронарния 
синус

Локализация на ЛП 
цикатрикс

Локализация на ри-
ентри кръга

Аблационна линия

1 195 От дистално към 
проксимално

Предна стена Около левите БДВ и 
ухото на ЛП

В митралния истмус от 
левите БДВ до митрал-
ния клапен пръстен

250 От дистално към 
проксимално

Предна стена Около левите БДВ и 
ухото на ЛП

В митралния истмус и в 
коронарния синус

2 310 От дистално към 
проксимално

Предна стена от мит-
ралния пръстен до лява 
горна БДВ 

Около левите БДВ и 
ухото на ЛП

От митралния пръстен 
до основата на ЛП ухо и 
в хребета на ЛП между 
ухото и левите БДВ

3 240 От дистално към 
проксимално

От дясна горна БДВ по 
предна стена почти до 
митралния пръстен и по 
задна стена към обща 
лява БДВ

Около левите БДВ и 
ухото на ЛП

Т-образна линия по та-
вана на ЛП между двете 
горни БДВ и от нея към 
митралния пръстен

4 195 От проксимално към 
дистално

Около десните БДВ 
и предносептално от 
митралния пръстен до 
дясна горна БДВ 

Около десните БДВ 
и около митралния 
пръстен с общ септа-
лен истмус 

Септално от митралния 
пръстен до горна дясна 
БДВ

БДВ – белодробна вена/вени; ЛП – ляво предсърдие/левопредсърден

Таблица 2

Пациент Брой РФ апликации DAP (Gy*m2) Рецидив Проследяване (месеци)
1 19 8143 Да 2

6252.6 Не 13
2 27 3204.5 Не 10
3 24 3541.8 Не 9
4 15 3536.5 Не 1

РФ – радиофреквентен; DAP – произведение доза-площ
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всяка електрофизиологична лаборатория. Доколкото 
обаче няма диагностичен метод със 100% диагностич-
на стойност, прилагането на конвенционални електро-
физиологични прийоми си остава неотменна част от 
процедурата [6, 14]. Така посоката на активиране на 
коронарния синус от дистално към проксимално прак-
тически винаги означава ЛП тахикардия. Повличането 
не само показва със сигурност предсърдието – източ-
ник на аритмията, но и дава информация дали част 
от прилежащия атриовентрикуларен клапен пръстен 
е в непосредствена близост с риентри кръга. Така на 
фиг. 1 късите постстимулационни интервали при по-
вличане показват, че цялото протежение на коронар-
ния синус попада в кръга, а активационният електро-
анатомичен мепинг (фиг. 4) дава информация за два 
кръга с общ септален истмус, като единият кръг на-
истина е перимитрален (т.е. успореден на коронарния 
синус), а другият – около десните БД вени. Волтажни-
ят мепинг пък показа при всички пациентки наличие 
на цикатрисиални полета с различна локализация, но 
почти винаги с разпространение по предната ЛП сте-
на, като във всички случаи риентри кръгът е свързан с 
цикатрикса. Фактически при всяка процедура стреме-
жът ни е задължително част от лезиите да се нанесат 
във или непосредствено до цикатрисиалното поле, в 
което обикновено има остатъчни миокардни мостчета, 
осъществяващи бавното провеждане. Също така във 
всички случаи се установи рециркулация на възбуж-
дението около БД вени, най-често около левите, обик-
новено в широк кръг, обхващащ и ЛП ухо.

Доказването на блок през аблационната линия в 
добавка към невъзможността за реиндукция на та-
хикардията също е важен елемент от процедурата и 
следва да се прилага винаги при възможност. В тази 
серия пациенти това не беше възможно само в един 
случай поради създаването на твърде сложна абла-
ционна линия и по-обширна предсърдна цикатрисиал-
на зона, обхващаща и предната, и задната ЛП стена. 

Прави впечатление, че след първите 2 процедури 
(първата е комбинирана с реизолация на белодроб-
ните вени) произведението доза–площ рязко намаля-
ва и остава относително стабилно – около 3200-3500 
Gy*m2, независимо че при последната процедура 
също е направена изолация на белодробните вени. 
Малкият брой процедури не позволява категорични 
заключения, но може да се предположи, че кривата на 
обучение, поне по отношение на лъчевото натовар-
ване, е доста стръмна. Разбира се, не трябва да се 
пренебрегва и фактът, че екипът има предварителен 
дългогодишен опит в комплексните триизмерни про-
цедури, което вероятно допринася за бързото и мани-
фестно намаляване на лъчевата доза. Същото важи 
и за рецидивите на тахикардия, като тук следва да се 
отчетат и анатомични фактори като хипертрофия на 
ЛП стена или участие на мускулната обвивка на коро-
нарния синус в кръга на аритмията. Така при първата 
пациентка траен успех се постигна при втората проце-
дура след прилагането на радиофреквентна енергия в 
коронарния синус на проекционното място на митрал-
ния край на аблационната линия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, катетърната аблация на левоп-
редсърдна макрориентри тахикардия е напълно осъ-
ществим и ефективен метод на лечение. От особена 
важност е съчетаването на активационен и волтажен 
електроанатомичен мепинг с конвенционални диагно-
стични прийоми за правилно определяне на предсър-
дието – източник, и за локализиране на риентри кръга, 
както и доказването на проводен блок през създадена-
та аблационна линия.
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Резюме. Цел: Да се изследва корелацията на ендотел-незaвисимата коронарна функция и кръвоток-медиираната дилатация 
на брахиалната артерия. Да се определи прогностичната им роля при пациенти с необструктивна коронарна болест. 
Материал и методи: Оценена е реакцията на лявата предна десцендентна коронарна артерия (LAD) при инжекти-
ране на нитроглицерин (НТГ) и е сравнена с резултатите от ултразвуково изследване на кръвоток-медиираната ди-
латация на брахиалната артерия (FMD) при 153-ма пациенти с необструктивна коронарна атероклероза и рецидиви 
на исхемия. Резултати: Честотата на ендотел-независимата макросъдова коронарна дисфункция (MAVCD) при не-
обструктивна коронарна болест е 32,9% (n = 46). Средните стойности на FMD в изследваната група са 7,97 ± 5,71%, 
като не се наблюдават значими различия в зависимост от наличието на атеросклеротични коронарни промени. При 
пациентите не се установява корелация между двата метода (r = -0,010; р = 0,925). Съдовата функция, оценена с 
посочените методи, не се асоциира с честотата на усложненията, настъпили при седемгодишно проследяване (6,58 
± 4,45% спрямо 8,77 ± 6,71%, p = 0,252 за FMD; 54,7% спрямо 45,4%, p = 0,992 за MАVCD). Нарушението на FMD в 
подгрупата с ангиографски данни за коронарна атеросклероза корелира гранично значимо с влошаването на кръ-
вотока в LAD в отговор на интракоронарен НТГ (r = -0,292, p = 0,057). Заключение: При пациенти с необструктивна 
болест степента на ендотел-независимата коронарна макросъдова дисфункция не корелира с FMD на брахиалната 
артерия. Необходимо е изследване на връзката между зависимата от ендотела периферна артериална функция и 
коронарния кръвоток в по-големи групи за оценка на нейната значимост. 

Ключови думи: коронарна дисфункция,нитроглицерин, коронарен кръвоток, кръвоток-медиирана вазодилатация

Адрес 
за кореспонденция:

Проф. д-р С. Денчев, дм, Кардиологична клиника, Медицински институт на МВР, бул. "Ген. Скобелев" № 79, 
1606 София

Summary. Purpose: Our purpose was testing the possibility for correlation between endothelium-independent coronary function 
and fl ow-mediated dilation of brachial artery and evaluation of their prognostic signifi cance in patients with non-
оbstructive coronary disease. Material and methods: The vasodilatory response of left anterior descending coronary 
artery (LAD) to intracoronary nitroglycerin (NTG) was assessed and matched with the results of the ultrasound evaluation 
of brachial artery fl ow-mediated dilation (FMD) in a group of 153 patients with non-obstructive coronary atherosclerosis 
and recurrent ischaemia. Results: In the setting of non-obstructive disease the frequency of endothelium-independent 
coronary macrovascular dysfunction (MAVCD) was 32,9% (n = 46). The mean values of FMD in our group were 7,97 
± 5,71% and only insignifi cantly differ in relation to the presence of coronary atherosclerosis on angiography. The 
examined methods for assessment of vascular function did not correlate substantially (r = -0,010; р = 0,925). They 
were not associated with the adverse events incidence during seven-year follow-up (6,58 ± 4,45% vs 8,77 ± 6,71%, 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Значителна част от пациентите, изследвани 
инвазивно по повод на рефрактерна на медика-
ментозна терапия ангина, са без ограничаващи 
кръвотока коронарни стенози въпреки данните от 
биохимични и инструментални тестове за персис-
тиране на исхемия [13]. Проучвания показват, че в 
тази пациентска група дисфункция на коронарната 
микро- и/или макроциркулация (вазомоторна анги-
на) е свързана с риск от остри коронарни синдроми, 
камерни аритмии и внезапна сърдечна смърт [13]. 
Съществува единно становище, че тези паценти са 
индикирани за допълнителни диагностични изслед-
вания, независмо от липсата или минималните ате-
росклеротични коронарни промени.Инвазивните 
тестове за оценка на макро- и микросъдовите реак-
ции в отговор на вазоактивни медикаменти се смя-
тат за референтни методи за диагностициране на 
коронарната съдова дисфункция [13]. Рутинното им 
приложение е ограничено от липса на стандарти-
зирани протоколи, необходимост от удължаване на 
катетеризационното време и повишаване честотата 
на перипроцедурни усложнения [27].

Данните от проучвания на корелацията между 
неинвазивните и инвазивни тестове за съдова ре-
активност остават противоречиви [1, 25].

ЦЕЛ

Да се изследва корелацията на два метода за 
оценка на съдовата функция: ендотел-независима-
та макроваскуларна коронарна дилатацияи зависи-
мата от ендотела дилатация на брахиалната арте-
рия (FMD). Да се определи прогностичната им роля 
при пациенти с необструктивна коронарна болест. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Проведен е ретроспективен анализ на данните 
на 153-ма пациенти с коронарни стенози < 50% и 
рецидивираща исхемия, лекувани в Кардиологична 
клиника на УМБАЛ „Александровска“ през периода 
2006-2008 г.

Коронарната ангиография е извършена чрез 
феморален достъп с апарат Siemens Coroscop 
Plus. По време на процедурата е приложен хепа-
ринов болус 60 U/кg интравенозно. Използвани са 
водещи катетри за РТСА 6F и 7F и ниско осмоларен 
нейонен контраст (Iopamidol 370, Bracco Diagnostics 
Inc, Monroe Township, NJ, USA). Лявата предна коро-
нарна артерия (LAD) е визуализирана в дясна коса 
проекция с лека каудална ангулация.Изследването 
е проведено след 24-часов интервал без прием на 
системен или сублингвален НТГ и 12-часов интер-
вал след последен прием на храна и вазоактивни 
субстанции (кафе, никотин, медикаменти). За про-
вокиране на максимална вазодилатация при всички 
пациенти е използван интракоронарен нитроглице-
рин 100-200 μg (138,8 ± 38,5 μg) в една или няколко 
болусни дози, съгласно стандартен режим [10, 27].
Изходно и една минута след инжектирането на НТГ 
са определени диаметърът на LAD, скоростта на 
коронарния кръвоток с метода на коригирания по 
TIMI брой кадри (cTFC) и хемодинамични показа-
тели. Вазодилатация < 20% след НТГ е маркер за 
наличие на нарушение на ендотел-независима ко-
ронарна дисфункция [27]. 

При оценката на коронарния кръвоток е използ-
ван методът на Gibson и сътр. [9], който се основава 
на определянето на броя кадри при пропагиране на 
коронарния кръвоток от началото на съда до стан-
дартизиран дистален маркер – апикалното разкло-
нение на LAD. 

Кръвоток-медиираната вазодилатация на бра-
хиалната артерия е проведена според стандартен 
протокол за ултразвукова оценка (след дванаде-
сетчасов интервал без прием на aнтихипертензив-
ни медикаменти, храна, кафе, алкохол, тютюно-
пушене) [4]). Брахиалната артерия е изобразена 
с 3-11 MHz трансдюсер на апарат Hewlett-Pacard 
Sonos 5500 на 2-10 cm над олекранона в лонгиту-
динална проекция. Записан е сигнал в продълже-
ние на пет сърдечни цикъла. Осъществена е ком-
пресия за пет минути на предмишницата с маншет 
на апарат за артериално налягане до 200 mm Hg 
или 50 mm Hg по-високо от измереното систолно 

p = 0,252 for FMD; 54,7% vs 45,4%, p = 0,992 for MАVCD). The impairment of FMD in the group with angiographic signs 
of coronary atherosclerosis showed borderline signifi cant correlation with coronary fl ow delay following intracoronary 
injection of NTG (r = -0,292, p = 0,057). Conclusion: In patients with angina and non-obstructive atherosclerosis the extent 
of coronary dilation in response to NTG does not correlate substantially with brachial artery FMD. Proving the signifi cance 
of the association between endothelium-independent peripheral artery dysfunction and coronary fl ow impairment in this 
setting needs evaluation in larger cohorts.

Кey words: ccoronary dysfunction, nitroglycerin, coronary fl ow, fl ow-mediated vasodilation
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налягане на пациента (приета е по-високата стой-
ност). Отчетени са две стойности: изходният диа-
метър на брахиалната артерия и диаметърът на 
артерията до втора минута след декомпресията. 
Кръвоток-медиираната вазодилатация се изчисля-
ва като процентната промяна на изходния размер 
на брахиалната артерия (в %) спрямо размера 
след 5-минутна компресия.

Пациентите са проследени след седем години. 
Регистрирани са исхемичните усложнения – хос-
питализации във връзка с рефрактерна ангина, 
остри коронарни синдроми,реваскуларизации, 
транзиторни исхемични атаки, исхемични мозъчни 
инсулти. Данните от това проследяване са получе-
ни анамнестично и oт придружаваща медицинска 
документация.

При статистическия анализ на данните са из-
ползвани методите на Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-
Wilk, 2-тест, точни тестове на Fischer, Student’s 
T-тест за независими извадки, метод на Mann-
Whitney, регресионен анализ. За статистически зна-
чими се приемат зависимости при p < 0,05. Данни-
те са обработени с версия 19 на програмата SPSS 
(Chicago, IL, USA) за Windows.

РЕЗУЛТАТИ

На табл. 1 са представени характеристиките на 
изследваната група. Данни за преживян миокарден 
инфаркт с фармакологична или спонтанна фибри-
нолиза има при 11,7% (n = 18). Честотата на ендо-
тел-независимата макросъдова дисфункция при из-
следване на коронарни артерии (MАVCD) е 32,9% 
(n = 46) (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики на пациентите

Показатели n (%)
Възраст, години 58,8 ± 9,1
Пол – мъже/жени 54 (34,8%) /101 (65,2%)
Хипертонична болест 135 (90%) 
Захарен диабет 28 (18,8%) 
Дислипидемия 44 (31,7%) 
Тютюнопушене 34 (29,3%)
Преживян миокарден инфаркт 18 (11,7%)
Преживян мозъчен инсулт 9 (6,1%)
Анемия 6 (9,4%)
ЛКХ > 14 mm 14 (9,4%)
Атеросклеротични промени 37 (23,7%)
Рехоспитализации 32 (43,8%)
FMD, % 7,97 ± 5,71

 DLAD, % 10,3 ± 11,3

Легенда: ЛКХ – левокамерна хипертрофия; Δ DLAD – промяна в 
диаметъра на LAD след нитроглицерин

След интракоронарно впръскване на НТГ 
настъпва значително понижение в систолното 
артериално налягане (САН), повишение на сър-
дечната честота (СЧ) и коронарна дилатация и 
незначимо подобряване на коронарания кръво-
ток (табл. 2). 

Таблица 2. Промяна на хемодинамични показатели и 
коронарния кръвоток при интракоронарно приложе-
ние на НТГ 

Показaтели  Изходно Промяна след НТГ P

САН, mm Hg  132,7 ± 17,7  122,3 ± 18,7 p < 0,0001

СЧ уд/min  69,4 ± 10,0  74,3 ± 11,8 p < 0,0001

D LAD, mm  3,6 ± 0,7  3,9 ± 0,7 p < 0,0001

cTFC, кадри  34,3 ± 17,2  32,8 ± 15,2 p = 0,950

Диаметърът на LAD след НТГ не корелира зна-
чимо с промяната на систолното артериално наля-
гане, сърдечната честота и коронарния кръвоток 
(табл. 3).

Таблица 3. Корелация на диаметъра на LAD след ни-
троглицерин и промяната в артериалното налягане, 
сърдечната честота, коронарния кръвоток

Δ D LAD, %

САН, mm след НТГ r = 0,112; p = 0,206

СЧ уд/min след НТГ r = - 0,040 ; p = 0,662

cTFC/кадри след НТГ r = - 0,155 ; p = 0,071

Не установяваме различия в честотата на 
макроваскуларна коронарна дисфункция и в стой-
ностите на FMD в зависимост от наличието на ко-
ронарни атеросклеротични промени и пола на па-
циента (табл. 4) 

Таблица 4. Коронарна макросъдова дисфункция и 
FMD на брахиалната артерия –различия в зависимост 
от наличието на атеросклеротични промени и пол

Aтероскл. 
промени (-)

Атероскл. 
промени (+) P

FMD, % 8,23 ± 6,12 6,85 ± 3,35 р = 0,372

MAVCD, n (%) 84 (77,8%) 29 (87,9) р = 0,318

Мъже Жени P

FMD, % 6,61 ± 4,64 8,52 ± 6,04 р = 0,152

MAVCD, n (%) 37 (78,7%) 75 (80,6%) р = 0,825

Вазодилатацията на LAD след приложение на 
НТГ не корелира с FMD на брахиалната артерия. В 
подгрупите със и без ангиографски данни за коро-
нарна атеросклероза липсва статистически значи-
ма връзка между двата метода (табл. 5). 
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Таблица 5. Корелация между коронарна и периферна 
макросъдова дилатация при пациенти с необструк-
тивна коронарна болест

Δ DLAD, %

FMD, %

Необструктивна
коронарна болест  r = - 0,010; р = 0,925

Aтероскл. промени ( - )  r = - 0,057; р = 0,646

Aтероскл. промени ( + )  r = 0,015; р = 0,955 

Не установяваме връзка между FMD и коро-
нарния диаметър и кръвоток преди и след НТГ. При 
пациентите с атеросклеротични промени се отчита 
значима промяна (ускоряване) на коронарния кръ-
воток, оценен с cTFC метода, което корелира сигни-
фикантно с нарушението на коронарната дилатация, 
DLAD, % (r= - 0,347; p = 0,048). В същата подгрупа – с 
ангиографски коронарни промени, влошаването на 
периферната ендотел-зависима функция (FMD) е 
свързано гранично сигнификантно с влошаването на 
коронарния кръвоток в отговор на НТГ – ендотел-не-
зависима дилатация (r = -0,292, p = 0,057). Такава 
зависмост не се отчита при пациентите с нормални 
коронарни артерии (r = -0,071; р = 0,564). 

При седемгодишно проследяване при 53 от 
изследваните лица се установяват исхемични ус-
ложнения. Зависимата от ендотела вазодилатация 
на брахиалната артерия (6,58 ± 4,45% vs 8,77 ± 
6,71%, p = 0,252) и ендотел независимата коронар-
на дисфункция (54,7% спрямо 45,4%, p = 0,992) при 
необструктивна коронарана болест не са свързани 
с честотата на усложнения при проследяване. Ком-
бинирането на коронарната дилатация в отговор 
на НТГ и наличието на необструктивни коронарни 
атерсоклеротични лезии също няма значимо прог-
ностично значение в изследваната група (75% спря-
мо 83,9%, p = 0,398).

ОБСЪЖДАНЕ

Проведеното изследване показва липса на ко-
релация между два метода за оценка на съдовата 
функция – предизивкана от НТГ коронарна дила-
тация и кръвоток- медиираната вазодилатация на 
брахиаланта артерия. Този резултат не се различа-
ва в зависимост от наличието на минимални коро-
нарни атеросклеротични лезии.

Jost и сътр. описват максимална коронарна ди-
латация при интракоронарно инжектиране на 100 
μg НТГ в група пациенти с необструктивна атеро-
склероза. Допълнителни болуси от 50 μg НТГ не 
предизивкват по-значимо нарастване на коронар-
ния диаметър [10]. Не се наблюдават различия в 
ефекта в зависимост от приема на неселективни 

β-блокери [10]. Освен пряк ефект върху гладката 
съдова мускулатура, НТГ инхибира тромбоцитната 
адхезия, премахвайки допълнителното действие на 
вазоконтрикторни субстанции [5]. За оценката на 
коронарната макросъдова реактивност в това про-
учване са използвани 100-200 μg НТГ в една или 
няколко болусни дози, в съответствие с посочения 
протокол [10]. Дозата на НТГ при всеки пациент е 
съобразена с изходните стойности на артериалното 
налягане. В изследваната група не се установява 
значимо влияние на промяната в систолното арте-
риално налягане и сърдечната честота в отговор на 
интракоронарен НТГ върху резултатите от изслед-
ването на коронарната дилатация. В предходни 
проучвания [7] са налице данни за липса на влия-
ние от промяната в хемодинамични показатели при 
системно приложение на НТГ.

НТГ повишава лумена на епикардните участъци 
на коронарните артерии в отсъстие на съдово забо-
ляване със средно 28% [2]. Като нормален отговор 
на НТГ се дефинира > 20% нарастване на коро-
нарния диаметър спрямо изходните стойности [27]. 
Честотата на инвазивно оцененото нарушение в ен-
дотел-независимата коронарна вазодилатация в на-
шето проучване е по-ниска, в сравнение с предходни 
при необструктивна коронарна атероскелроза [27]. 
Броят на изследваните от нас пациенти,включител-
но делът на жените, при които по-често се устано-
вява съдова дисфункция е по-малък, в сравнение с 
този в други подобни изследвания [8, 27].

Зависима от ендотела дилатация на брахи-
алната артерия – корелация с коронарната 
съдова функция и прогностично значение
Проведени проучвания доказват наличието на 

сигнификантна корелация между ендотел-зависи-
мата и ендотел-независимата вазодиалатция на 
брахиалната артерия [12, 19], между ендотел неза-
висимата вазодилатация в периферната и коронара-
ната циркулация [1], между свързаната с ендотела 
периферна съдова функция и показателите за ре-
акцията на коронарните артерии към вазодилатато-
ри (коронарен диаметър, коронарен кръвоток) [25]. 
Schächinger и сътр. демонстрират, че коронарната 
вазодилатация в отговор на НТГ е намалена в резул-
тат от структурни и фунционални промени (гладко-
мускулна атрофия и фиброза в съдовата стена, про-
менена реактивност към стимули на гуанилат-цикла-
зата) в ранния стадий на атеросклероза и корелира 
с повишения от позитивното ремоделиране тонус на 
коронарните артерии [20]. Обобщено, липсват науч-
ни доказателства за пряка връзка между ендотел-за-
висимата и ендокел-независимата макросъдова 
функция в различни съдови области, но такава може 
да се предположи. Няколко факта обясняват получе-
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ните от нас статистически незначими зависимости. 
Използвани са различни типове методи (инвазивен 
и неивазивен), изследвани са две съдови области с 
потенциални различия в регулацията на съдовия то-
нус. Докато коронарната вазодилатация в отговор на 
НТГ отразява само гладкомускуланата съдова реак-
тивност, FMD на брахиалната артерия е интегрален 
показател за дилатацията на съдовия мускулен слой 
и няколко различни функции на ендотела, зависими 
от освобождаването на азотен оксид (противовъз-
палителна, антиромботична и др.). Същевременно, 
медиираната от повишен shears stress при реактив-
на хиперемия дилатация на брахиалната артерия е 
много чувствителен метод към влиянието на голям 
брой, временно действащи фактори (циркаден ри-
тъм, прием на храна, интеркурентни инфекции, вазо-
активни субстанции и др.). Тяхното влияние не може 
да бъде точно оценено [3]. За разлика от Schächinger 
и сътр. ние не установихме зависимост между диа-
метъра на LAD и FMD в подгрупата с ангиографски 
данни за коронарна атеросклероза, но нарушение-
то на FMD се асоциира позитивно с друг показател 
за влошена прогноза при коронарна болест – cTFC 
след НТГ [6, 17]. 

FMD не е съврзан с честотата на усложнения 
в нашето изследване. Нараства броят на проучва-
ниятa, потвържаващи значението на FMD на бра-
хиалната артерия като прогностичен показател за 
риска от неблагоприятни сърдечно-съдови събития 
в общата популация [22] и при пациенти с коронар-
на атеросклероза [21]. Може да се предположи, че 
серийните изследвания на FMD, както и доказване-
то на морфологични промени в стената на брахила-
ната артерия (повишена дебелина интима-медия) 
са по-точни диагностични маркери за наличието на 
ранна атеросклероза и предиктори на сърдечно-съ-
довия риск [24].

Ендотел-независима коронарна макросъдова 
дисфункция – прогностично значение
Предходно проучване на 147 пациенти с про-

следяване за 7,7 години показва, че нарушената 
ендотел независима коронарна вазодилатаиця оп-
ределя отделно от останалите тестове за съдова 
реактивност повишен риск за усложнения при ко-
ронарна болест (нестабилна ангина, миокарден ин-
фаркт, реваскуларизация, сърдечно-съдова смърт) 
[20]. При непълно проследяване на изследваната 
от нас група, не успяваме да докажем подобна ста-
тистически сигнификантна зависимост. В същото 
време смятаме, че зависимата от ендотела съдо-
ва дисфункция e по-чувствителен метод за ранна 
диагноза на риска от атеросклероза от ендотел-не-
зависимата. Нарушението на способността за ди-
латация (гладкомускулна дисфункция на съдовата 

стена) дава представа само за една от различните 
съдови функции, медиирани предимно от ендоте-
ла (регулация на клетъчни адхезионни молекули, 
секреция на хемостазни молекули и др.) [3].Склон-
ността за вазоконстрикция, а не за вазодилатация 
е по-важен фактор в патофизиологията на съдови-
те инциденти [16, 23]. В метаанализ на проучвания 
при до 34% от пациентите с преживян миокaрден 
инфаркт и необструктивна коронарна атеросклеро-
за се провокира съдов спазъм [16]. Прогнозата на 
тази група и преживелите коронарен синдром при 
сигнификантна коронарна болест е еднакво небла-
гоприятна [14].

Прогностични показатели за съдови усложне-
ния са не само документираната тежка ендотелна 
дисфункция, но и наличието на съпътстващи атеро-
склеротични коронарни лезии. Последните се уста-
новяват с достатъчно сензитивни методи при всички 
случаи на коронарен спазъм [15, 18, 26]. Известно 
е, че размерите на атеросклеротичните плаки и на 
минималния луменен диаметър са по-лоши предик-
тори на сърдечно-съдовия риск в сравнение със съ-
довата дисфункция [11]. В проведеното от нас про-
учване интегрирането на ангиографските данни за 
атеросклероза и показателя ендотел-независима 
коронарна дисфункция, също нямат значима прог-
ностична роля въпреки продължителния период на 
проследяване. Този резултат потвърждава по-сил-
ното прогностично значение на зависимата от ендо-
тела коронарна дисфункция и демонстрирането на 
съдов спазъм при необструктивна атеросклероза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При пациенти с необструктивна коронарна ате-
росклероза дилатацията на коронараните артерии 
след приложение на НТГ не корелира с FMD на бра-
хиалната артерия. Независимата от ендотела дила-
тация в периферна артерия трябва да се изследва 
в по-големи групи, за да се потвърди значението ѝ 
като маркер за влошаването на коронарния кръвоток 
при необструктивна коронарна атеросклероза.
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Резюме. За определяне на претест-вероятността за наличие на обструктивна исхемична болест на сърцето (ИБС) при па-
циенти със стабилна ангина пекторис (АП) се използват модели, базиращи се на възрастта, пола и характерис-
тиката на гръдната болка. Съществуват данни, че традиционните модели за предикция като Diamond Forrester 
Classifi cation (DFC) надценяват вероятността за наличие на обструктивна ИБС (оИБС). Цел: Да се изследва каква 
е честотата на оИБС при болни, насочени за компютър-томографска коронарна ангиография (КТКА), в сравнение с 
определената с DFC. Материал и метод: Изследвани са 208 последователни пациенти със стабилна симптомати-
ка на гръдна болка без известна ИБС, насочени за провеждане на КТКА. Според определената претест-вероятност 
за наличие на оИБС (DFC), пациентите се класифицират като нискорискови (< 20%), с умерен риск (20-70%) и с 
висок риск (> 70%). На базата на класическите рискови фактори е определен 10-годишният риск за поява на ИБС 
с Framingham Risk Score (FRS). Лицата с 10-годишен риск < 10% са класифицирани като нискорискови, a тези с 
риск 10-20% и риск > 20% съответно в категориите интермедиерен и висок риск. При провеждане на КТКА нали-
чие на оИБС се приема при установяване на значима стеноза ≥ 50% от лумена на съответния съд. Резултати: 
Високата претест-вероятност за наличие на оИБС (DFC) се асоциира по-често с висок сърдечно-съдов риск (25%) 
според FRS. Обратно, мнозинството от лицата с ниска претест-вероятност за оИБС са с нисък сърдечно-съдов риск 
(73,8%) и само 1% от тях са с висок риск според FRS (p < 0,01). Наличието на типична АП се асоциира с висока чес-
тота на оИБС в сравнение с болните с атипична АП (58% vs 25%, p < 0,01) и тези с неангинозна гръдна болка (58% 
vs 8,6%, p < 0,001). Проведената КТКА установява необструктивна коронарна болест при 25% от болните, а при 
15% е намерена оИБС. Ниската претест-вероятност не изключва напълно наличието на значима коронарна стеноза 
(3,9%). Честотата на оИБС нараства сигнификантно при болните с умерена претест-вероятност (19,1% vs 3,9%, 
p < 0,001) и достига 62,5% в групата с висока претест-вероятност (p < 0,001). Установената с КТКА честота на оИБС 
се оказва по-ниска от определената с DFC и в трите категории на претест-вероятност. Предиктивният модел DFC 
надценява вероятността за наличие на оИБС при всички, като това е преди всичко за сметка на силно надценения 
риск при жените. Заключение: Резултатите от това едноцентрово проучване при симптомни болни, насочени за 
КТКА, показват, че определянето на претест-вероятността за оИБС с традиционен предиктивен модел като DFC 
надценява вероятността за наличие на оИБС особено при болните от женски пол.

Ключови думи: исхемична болест на сърцето, претест-вероятност, компютър-томографска коронарна ангиография
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Summary. Guidelines recommend use of age, sex, and chest pain characteristics-based probability models to estimate the pretest 
probability of coronary artery disease (CAD) in patients presenting with stable chest pain. There are some data that the 
traditional pretest models like Diamond Forrester Classifi cation (DFC) overestimate the probability of obstructive CAD 
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Стабилната коронарна болест се характеризи-
ра с епизоди на обратимо несъответствие между 
нуждите и доставката на кислород за миокарда. 
Миокардната исхемия най-често се презентира 
като преходен гръден дискомфорт, настъпващ след 
физическо усилие или емоционален стрес, който 
отзвучава в рамките на няколко минути покой или 
след прием на бързодействащ нитрат. При много от 
болните с гръдна болка гръдният дискомфорт е с 
характеристика, която не отговаря на това описа-
ние. Внимателното снемане на анамнезата е кра-
йъгълен камък в диагностицирането на гръдната 
болка и значително влияе на последващия избор 
кои диагностични методи да се приложат с оглед да 
се потвърди или отхвърли наличието на миокардна 
исхемия [22]. Компютър-томографската коронарна 
ангиография (КТКА) позволява неинвазивна оценка 
на коронарната анатомия. В проучвания, сравнява-
щи находката от КТКА, с резултата от инвазивната 
коронарна ангиография (ИКА) са намерени много 
високи чувствителност (95-99%) и негативна пред-
сказваща стойност (99-100%) [3, 20, 26]. Позитив-
ната предсказваща стойност и специфичността на 
метода са също много добри – съответно 91-93% 
и 82-89% [26]. Компютър-томографската коро-
нарна ангиография може да бъде алтернатива на 
стрес-тестовете за изключване на коронарна бо-
лест при пациенти с ниска към умерена претест-ве-
роятност за наличие на обструктивна исхемична 
болест на сърцето (ИБС). Методът превъзхожда 
стрес-изобразителните техники (стрес-ехокарди-

ография, миокардна перфузионна сцинтиграфия и 
др.) и ЕКГ стрес-теста по отношение на чувствител-
ността и специфичността за доказване на обструк-
тивна ИБС (оИБС) [22]. 

Целта на проучването е да се установи каква 
е предиктивната стойност на класическия модел 
Diamond Forrester Classifi cation (DFC) за определя-
не на претест-вероятността за наличие на оИБС и 
да се сравни с ангиографската находка от КТКА при 
симптомни пациенти без известна ИБС. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Обект на изследването са 208 последователни 
симптомни пациенти без известна ИБС, които са 
насочени за провеждане на КТКА в УМБАЛ „Св. Ма-
рина” Варна за периода 2009-2012 г. Пациентите са 
на средна възраст 57,4 ± 10,1 (33-76) г. От тях мъже-
те са 89 (42,8%) на средна възраст 54,7 ± 10,7 (33-
77) г., а жените са 119 (57,2%) и с по-висока средна 
възраст – 59,5 ± 9,1 (35-76) г. (р = 0,001).

При всеки от участниците е определен 10-го-
дишният риск за поява на ИБС с прилагането на 
Framingham Risk Score (FRS) [30]. Лицата с 10-го-
дишен риск < 10% са класифицирани като нискори-
скови, a тези с риск 10-20% и риск > 20% съответно 
в категориите интермедиерен и висок риск.

Определена е претест-вероятността за нали-
чие на оИБС по методиката на Diamond и Forrester 
(DFC), която се базира на характеристиката на 
гръдната болка, пола и възрастта [7]. Гръдната бол-

(oCAD). Aim: To examine how rates of oCAD in a population referred for computed tomographic coronary angiography 
(CTCA) compare to those reported by DFC. Methods: A total of 208 consecutive patients with stable chest pain without 
known CAD were scheduled to undergo CTCA. According to the pretest probability of oCAD (DFC) patients were classifi ed 
to be at low (< 20%), intermediate (20-70%) or high (> 70%) risk. The patient’s cardiovascular risk was categorized into 
low (< 10%), intermediate (10-20%), and high (> 20%) according to the Framingham Risk Score (FRS). Assessment of 
the coronary arteries by CTCA was performed and coronary lesions ≥ 50% in lumen stenosis were defi ned as obstructive. 
Results: The high pretest probability of oCAD (DFC) was strongly associated with having high cardiovascular (CV) risk 
(25%) according to the FRS. Contrariwise, the majority of the low probability patients had low CV risk (73,8%) and only 1% 
of them were at high CV risk (p < 0,01). Typical angina was associated with the highest prevalence of oCAD compared with 
atypical angina (58% vs 25%, p < 0,01) and non-anginal pain (58% vs 8.6%, p < 0,001) category. The overall prevalence 
of non-obstructive CAD and oCAD was 25% and 15%, respectively. The low pretest probability (DFC) does not exclude 
oCAD (3,9%). The prevalence of oCAD increased signifi cantly in the intermediate pretest probability group (19.1% vs 
3.9%, p < 0,001) reaching 62.5% in the high pretest probability patients (p < 0,001). When the patients were stratifi ed by 
DFC, observed prevalence of oCAD was lower than reported by DFC in the three different probability groups. The disease 
prevalence was overestimated by DFC in all patients but markedly in the female subgroup. Conclusion: In this single-
center study of symptomatic patients referred for CTCA, determination the pretest probability of oCAD by the widely used 
traditional model DFC overestimates the probability of oCAD, specially in women.

Key words: coronary artery disease, pretest probability, computed tomographic coronary angiography
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ка се определя като неангинозна при наличие на 
само една от следните характеристики: ретростер-
нална локализация, болка, явяваща се при физиче-
ско усилие/емоционален стрес, и болка, отминава-
ща в покой или след приложение на нитрат. Ако са 
налице две от описаните характеристики, болката 
се приема за атипична ангина, а при наличието и на 
трите се приема за типична ангина пекторис (АП). 
Според DFC вероятността за наличие на оИБС се 
определя на ниска (< 20%), умерена (20-70%) и ви-
сока (> 70%).

Компютър-томографската коронарна ангиогра-
фия е проведена с компютърен томограф Siemens 
Somatom Defi nition (Dual Source) със следните тех-
нически характеристики: ротационно време 330 ms; 
ефективна изходяща мощност на източниците 350 
mA; колимация 2 х 64 х 0,6 mm и волтаж на източни-
ците 120 kV (100 kV при индекс на телесната маса ≤ 
25 kg/m²). При количествената оценка на промени-
те в коронарните артерии са дефинирани три въз-
можни варианта: липса на атеросклеротични плаки 
(интактен съд); необструктивна коронарна болест 
(наличие на плаки, стенозиращи < 50%) и обстру-
ктивна коронарна болест (наличие на значими сте-
нози ≥ 50% от лумена на съответния съд). 

РЕЗУЛТАТИ

Рисковата характеристика на изследваните 
лица и разпределението им в трите на категории 
риск за изява на ИБС според FRS са представени в 
табл. 1. Преобладават болните с нисък и интерме-
диерен риск.

Таблица 1. Рискови фактори за ИБС 

n = 208
Артериална хипертония, %
Тютюнопушене, %
  да
  бивш пушач
  не
Дислипидемия, %
Захарен диабет тип 2, %
  да 
  нарушен въглехидратен толеранс
  не
Метаболитен синдром, %
Фамилна анамнеза за ранна ИБС, %
10-годишен риск за изява на ИБС (FRS)
  нисък 
  интермедиерен
  висок 

93,8%

25%
22,6%
52,4%
82,7%

14,9%
12%

73,1%
55,3%
14,9%

53,4%
38,9%
7,7%

В зависимост от характеристиката на гръдната 
болка, възрастта и пола е определена претест-ве-
роятността за наличие на оИБС по методиката на 
Diamond и Forrester (DFC) – табл. 2.

Таблица 2. Характеристика на гръдната болка и пре-
тест-вероятност за наличие на оИБС

n, %
Характеристиката на гръдната болка
  неангинозна болка
  атипична АП
  типична АП

152 (73%)
44 (21,2%)
12 (5,8%)

Претест-вероятност за наличие на оИБС 
(DFC)
  ниска (< 20%)
  умерена (20-70%)
  висока (> 70%)

103 (49,5%)
89 (42,8%)
16 (7,7%)

Пациентите с неангинозна гръдна болка по-чес-
то се определят като такива с ниска вероятност за 
наличие на оИБС, докато болните с типична АП са 
винаги с висока претест-вероятност (> 70%) за на-
личие на обструктивна коронарна болест според 
DFC – фиг. 1.

На фиг. 2 е представено разпределението в три-
те категории на претест-вероятност за оИБС (DFC) 
на различните рискови категории според FRS. Па-
циентите с ниска претест-вероятност за наличие 
на оИБС са най-често с нисък риск (FRS < 10%), 
докато при тези с висока претест-вероятност такъв 
е едва всеки четвърти (73,8% vs 25%, p < 0,001). 
Само 1% от пациентите с ниска претест-вероятност 
за оИБС са с висок риск според FRS, докато при 
висока претест-вероятност такива са 25% (р < 0,01).

Проведената КТКА не установява наличие на 
стенози в коронарните артерии при 125 (60%) от па-
циентите. При 52-ма (25%) от болните е намерена 
стеноза < 50%, а при 31 (15%) е намерена обстру-
ктивна коронарна болест. На фиг. 3 е представена 
честотата на установена при КТКА необструктивна 
и обструктивна коронарна болест в зависимост от 
характеристиката на гръдната болка. Налице е сиг-
нификантно нарастване на честотата на оИБС при 
болните с атипична и особено типична АП в срав-
нение с тези с неангинозна гръдна болка (8,6% vs 
58%, p < 0,001). 

Почти всеки десети пациент с неангинозна гръд-
на болка е с обструктивна коронарна болест, а с та-
кава симптоматика са повечето изследвани пациен-
ти (n = 152, 73%). Интерес представляват честотата 
на приложение на ЕКГ стрес-теста и резултатът от 
него при тези болни. При 78 (51,2%) болни с неан-
гинозна гръдна болка има данни от проведен ЕКГ 
стрес-тест. На фиг. 4 е представена честотата на 
обструктивна и необструктивна коронарна болест в 
зависимост от резултата от ЕКГ стрес-теста (изклю-
чени са 31 пациенти с неопределен тест). При всеки 
десети пациент с неангинозна болка и отрицателен 
ЕКГ стрес-тест е намерена обструктивна коронарна 
болест – фиг. 4.
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Фиг. 1. Характеристика на гръдната болка и претест-вероятност за наличие на ИБС

Фиг. 2. Претест-вероятност за наличие на оИБС (DFC) и 10-годишен риск за изява на ИБС (FRS)

Фиг. 3. Честота на необструктивна и обструктивна коронарна болест в зависимост от характеристиката на гръдната болка

Фиг. 4. Честота на обструктивна и необструктивна коронарна болест в зависимост от резултата от ЕКГ стрес-тест при болните 
с неангинозна гръдна болка
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На фиг. 5 е представена ангиографската находка 
при трите категории претест-вероятност за наличие 
на оИБС. Ниската претест-вероятност (< 20%) не 
изключва напълно наличието на значима коронар-
на стеноза, а високата претест-вероятност (> 70%) 
очаквано се асоциира с наличие на обструктивна ко-
ронарна болест при почти две трети от болните.

На фиг. 6 е представена честотата на оИБС при 
трите категории претест-вероятност в зависимост 
от пола на пациентите. Налице е ясна тенденция за 
надценяване на вероятността за наличие на оИБС 
при пациентите от женски пол в сравнение с мъ-
жете при използване на класическата методика на 
Diаmond и Forrester. Докато при 85,7% от мъжете 

с висока вероятност (> 70%) е намерена стеноза ≥ 
50%, при жените със същата претест-вероятност 
значима стеноза е намерена само при 44,4%. Над-
ценяване на вероятността е налице и при жените 
с умерена претест-вероятност (20-70%) – само при 
10,3% от тях е намерена значима стеноза. 

В табл. 3 е представена средната стойност на 
определената с DFC претест-вероятност за на-
личие на оИБС и установената с КТКА честота на 
оИБС в трите претест-категории. Методиката на 
Diamond и Forrester надценява вероятността за на-
личие на оИБС при пациентите с умерена и висо-
ка претест-вероятност, като това е преди всичко за 
сметка на силно надценения риск при жените. 

Фиг. 5. Претест-вероятност за наличие на оИБС (DFC ) и ангиографска находка (КТКА)

Фиг. 6. Наличие на обструктивна коронарна болест при трите категории претест-вероятност (DFC) в зависимост 
от пола на пациентите

Таблица 3. Средна стойност на определената претест-вероятност за наличие на оИБС (DFC) и установена често-
та на оИБС (КТКА) в трите претест-категории

Мъже n = 89 Жени n = 119 Общо n = 208
Претест

вероятност, %
Честота на 
оИБС, %

Претест
вероятност, %

Честота на 
оИБС, %

Претест
вероятност, %

Честота на 
оИБС, %

Ниска 
вероятност 9,5% 9,1% 11,3% 2,5% 10,9% 3,9%

Умерена 
вероятност 35,8% 23,3% 41,6% 10,3% 37,7% 19,1%

Висока 
вероятност 92,4% 85,7% 84,3% 44,4% 87,9% 62,5%
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ОБСЪЖДАНЕ

Средната възраст на изследваните от нас лица 
е подобна на средната възраст на участниците в 
други проучвания при болни, изследвани с КТКА [1, 
14, 16, 19, 32, 37]. В повечето студии относителният 
дял на мъжете е по-висок, като в някои от тях дос-
тига до 77% [1, 14, 18, 34, 37]. По-малко са проучва-
нията с доминиране на женския пол в изследваната 
популация [16, 19, 32, 33]. По-високият относителен 
дял на жените в нашето изследване (57,2%) може 
да се приеме като едно от достойнствата на проуч-
ването, защото в реалния живот те са една значи-
телна част от пациентите със стабилна симптома-
тика на гръдна болка [25, 32]. При пациентите от 
женски пол се прилагат по-рядко EKГ стрес-тестове 
и те по-често са недиагностични [17, 21]. 

Повечето изследвани болни са с нисък или 
интермедиерен 10-годишен риск за изява на ИБС 
(FRS). С най-висока честота от класическите ри-
скови фактори (РФ) са артериалната хипертония и 
дислипидемията, като подобен рисков профил имат 
и пациентите в проучването CORE 64 [1]. В други 
студии честотата на тези основни РФ е по-ниска [14, 
16, 18, 32, 34]. Честотата на тютюнопушенето и за-
харния диабет в нашето изследване е подобна на 
наблюдаваната от други автори [14, 16, 32, 34, 37]. 
Прави впечатление сравнително ниският относите-
лен дял на пациентите с фамилна анамнеза за ран-
на ИБС (14,9%). В повечето проучвания честотата 
на този РФ е по-висока и в някои студии достига 
до 51,5% [1, 16, 18, 19, 37]. Това вероятно се дъл-
жи на различните използвани дефиниции. Ние сме 
използвали общоприетата дефиниция за фамилна 
анамнеза за ранна ИБС [23]. Подобна честота на 
този РФ е наблюдавана и от други изследователи 
[14, 33, 34]. Въпреки сравнително високата честота 
на класическите РФ в изследваната група, по-мал-
ко от 10% от пациентите се класифицират като ви-
сокорискови според FRS. Вероятните причини са: 
по-висок относителен дял на жените; постигнат за-
доволителен или добър медикаментозен контрол 
на артериалното налягане и липидните показате-
ли. Оценката на риска с FRS се прави на базата 
на конкретни стойности на артериалното налягане 
и липидните показатели към момента на стратифи-
кацията на риска [30]. 

В повечето студии при болни, изследвани с 
КТКА, претест-вероятността е дефинирана в три 
категории – ниска, умерена и висока [14, 16, 32, 37]. 
В нашето изследване всеки втори е с ниска вероят-
ност (< 20%) за наличие на оИБС, а тези с висока 
(> 70%) са само 7,7%. Малък относителен дял на 
пациентите с висока претест-вероятност за оИБС е 
налице и в проучването на Kim и сътр. [16]. В едно 

от подпроучванията на CORE 64 само 5% от из-
следваните са с ниска претест-вероятност за смет-
ка на висок относителен дял на пациенти с висо-
ка вероятност за оИБС [14]. Високият относителен 
дял пациенти с ниска претест-вероятност за оИБС 
в нашето проучване може да се обясни с висока-
та честота на неангинозна гръдна болка (73%) като 
основен симптом. По-малко от 6% от изследваните 
болни са имали типична АП и всички те се класи-
фицират като лица с висока вероятност за оИБС 
според DFC. Факторът пол е също от значение – 
принадлежността към женския пол при една и съща 
възраст и симптоматика предопределя по-ниска 
претест-вероятност за оИБС [7]. 

Анализът на рисковата характеристика на из-
следваните лица в трите категории претест-вероят-
ност за оИБС показва, че пациентите с ниска ве-
роятност за оИБС (< 20%) имат най-често и нисък 
сърдечно-съдов риск според FRS. Едва 1% от тях 
се класифицират като високорискови с FRS. Ма-
кар че претест-вероятността за оИБС се определя 
само от факторите пол, възраст и характеристика 
на гръдната болка, пациентите с висока претест-ве-
роятност (> 70%) имат и по-висок риск според FRS, 
където освен пола и възрастта роля играят класи-
ческите РФ. В други подобни проучвания не е пра-
вена корелация между оценката на риска с FRS 
и претест-вероятността за оИБС според DFC. Ло-
гичното обяснение е, че FRS е инструмент за пре-
дикция на риска при безсимптомни лица. Все пак 
при клиничната оценка на пациент със стабилна 
симптоматика на гръдна болка без известна ИБС 
под внимание се взема и наличието на основните 
РФ. Нашите резултати показват, че при симптомни 
пациенти високата претест-вероятност за наличие 
на оИБС обичайно се асоциира и с по-обременена 
с класическите РФ рискова характеристика. Едно-
временно с нарастване на вероятността за оИБС 
(базирана на характеристиката на гръдната болка, 
пола и възрастта) се увеличава и рискът за сърдеч-
но-съдово събитие, определен само с класическите 
РФ (FRS). 

Пациентът, насочен за КТКА, в нашето проуч-
ване е най-често със следната характеристика: 
нисък или интермедиерен риск за изява на ИБС 
на базата на класическите РФ (FRS), оплаква се 
най-често от гръдна болка с характер на неанги-
нозна и има ниска или умерена претест-вероят-
ност за оИБС (DFC). Така оформилата се харак-
теристика на пациентите с гръдна болка без остро 
настъпила симптоматика в нашето изследване в 
голяма степен отговаря на показанията за провеж-
дане на КТКА според препоръките на ACC/AHA от 
2010 г. и тези на Европейското кардиологично дру-
жество от 2013 г. [22, 35]. 
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При 25% от пациентите е намерена необструк-
тивна коронарна болест, а при 15% оИБС. Нашите 
резултати са най-близки до тези на Kim и сътр., при 
които характеристиката на изследваната попула-
ция е много близка до нашата [16]. Подобни са ан-
гиографските резултати и в проучването CONFIRM 
[37]. Gottlieb и сътр. съобщават за много висока 
честота на оИБС (56%) в своето изследване [14]. 
Проучването обаче е критикувано за подбора на 
участниците – предимно мъже с висока вероятност 
за оИБС и мнoго често с остро настъпила (неста-
билна) симптоматика [2]. 

Интерес представлява доколко само характе-
ристиката на гръдната болка е предиктор за нали-
чие на оИБС. Очаквано всеки втори пациент с ти-
пична АП и всеки четвърти с атипична АП се оказва 
с оИБС. И все пак, само анамнезата за гръдна бол-
ка с характеристика на неангинозна не е достатъч-
на за изключване и на значима коронарна стеноза. 
Почти всеки десети пациент с неангинозна болка 
е с оИБС, а в нашето проучване това е най-често 
наблюдаваната симптоматика (73%). Подобно на 
нас, Kim и сътр. съобщават за честота на оИБС при 
неангинозна гръдна болка – 14,8%, при атипична 
АП – 20%, и при типична АП – 41,5% [16]. В про-
учването CONFIRM характеристиката на гръдната 
болка не е била предиктор за наличие на оИБС 
при многофакторен анализ [37]. Доколко може да 
се разчита на конвенционалната диагностика при 
пациентите с неангинозна гръдна болка, при които 
априори кардиологът би приел, че оИБС е малко 
вероятна? ЕКГ стрес-тестът за разлика от миокард-
ната перфузионна сцинтиграфия е леснодостъпен 
и популярен в нашата страна. Пациентите с неан-
гинозна болка са над две трети от изследваната 
популация и това е картина, близка до реалната 
(изключваме болните с остро настъпила симптома-
тика). ЕКГ стрес-тестът, макар и достъпно изслед-
ване, е приложен само при половината пациенти 
с неангинозна болка. При 40% от тези с проведен 
тест той е недиагностичен и не помага при взема-
нето на решение каква да бъде следващата стъпка. 
Получените резултати при пациентите с диагности-
чен тест (n = 48) не са оптимистични: при нито един 
от четиримата болни с положителен стрес-тест не е 
намерена оИБС, но при 10% от тези с отрицателен 
тест е намерена значима коронарна стеноза. 

През 1979 г. Diamond и Forrester предлагат своя 
модел (DFC) за предсказване на вероятността за 
наличие на оИБС. Той се базира на пола, възрастта 
и характеристиката на гръдната болка [7]. В про-
дължение на повече от 30 г. DFC е широко използ-
ван метод за определяне на претест-вероятността 
за наличие на оИБС. Въпреки своите ограничения, 
Американската кардиологична асоциация препо-

ръчва употребата му [10, 13]. Докато в нашата стра-
на използването на подобен предиктивен модел не 
е обичайна практика, то в други страни диагностич-
ният подход при болен с гръдна болка в повечето 
случаи се определя след първоначално определя-
не на претест-вероятността с подобен модел [38].

През последните години бяха публикувани ре-
зултатите от няколко студии, които показват, че DFC 
надценява вероятността за наличие на обструктив-
на коронарна болест. Моделът DFC надценява ве-
роятността за оИБС основно при жени и не взема 
под внимание класическите РФ за коронарна бо-
лест [4, 11]. Genders и сътр. изследват 2260 болни с 
гръдна болка от 14 големи европейски болници [11]. 
Проведена е диагностична ИКА и при 1319 от тях е 
намерена оИБС. Определената претест-вероятност 
за оИБС с DFC е по-висока от реално установената 
с ИКА. Тази зависимост е налице и при двата пола, 
но е по-изразена при жените [11]. Cheng и сътр. из-
следват 4475 последователни пациенти с гръдна 
болка от 5 центъра в Европа и САЩ [4]. Честотата 
на оИБС при болните от двата пола с атипична и 
типична АП е значително по-ниска от калкулира-
ната с DFC. При пациентите с неангинозна гръдна 
болка определената претест-вероятност е близка 
до реалната честота на оИБС [4]. В друго проуч-
ване с 1296 пациенти със стабилна симптоматика 
на гръдна болка е изследвана предиктивната стой-
ност на DFC в сравнение с моделите FRS, SCORE 
и PROCAM. FRS предсказва най-добре наличие-
то на оИБС и превъзхожда DFC [36]. През 1993 г. 
Pryor и сътр. създават Duke Clinical Score (DCS), 
който определя вероятността за оИБС на базата 
на пол, възраст, характеристика на гръдната болка, 
някои от класическите РФ и ЕКГ в покой [28, 29]. 
Този прогностичен модел също надценява вероят-
ността за наличие на оИБС [5, 12]. В проучването 
CONFIRM при 14 048 пациенти с гръдна болка без 
известна ИБС е проведена КТКА [5]. Наблюдава-
ната честота на ИБС50 (стеноза > 50%) и ИБС70 
(стеноза > 70%) е значително по-ниска от предска-
заната с DCS (18% vs 51% за ИБС50; 10% vs 42% 
за ИБС70, р < 0,001). Надценяване на вероятността 
за оИБС е налице във всички участвали центрове, 
както и сред всички подгрупи по възраст и пол [5]. 
Една британска студия при 551 болни със стабил-
на симптоматика на гръдна болка също установя-
ва, че при използването на модифицирана версия 
на DCS е налице надценяване на риска за нали-
чие на оИБС при пациентите с умерена и висока 
претест-вероятност. Авторите препоръчват осъ-
временяване на използвания във Великобритания 
предиктивен модел с оглед намаляване броя на 
излишно проведените коронарни ангиографии. [15]. 
Резултатите от нашето едноцентрово проучване са 
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в подкрепа на наблюдаваното от тези автори надце-
няване на вероятността за оИБС при използване на 
конвенционалните предиктивни модели. За разли-
ка от проучването CONFIRM не намираме изразено 
надценяване на вероятността за оИБС при пациен-
тите от мъжки пол [5]. Подобно на Cheng и сътр., 
които също използват DFC, нашите резултати уста-
новяват надценяване на вероятността основно при 
лицата с умерена и висока претест-вероятност [4]. 
Намереното от нас сериозно надценяване на веро-
ятността за оИБС при жените доближава нашите 
резултати до тези на Genders и сътр. [11]. През 2011 
г. е предложена ревизирана версия на DFC, която 
по-коректно да определя вероятността за наличие 
на оИБС [11]. Последните Европейски препоръки за 
лечение на стабилната коронарна болест от 2013 
г. препоръчват използването на тази версия [22]. 
Съответните Американски и Британски препоръки 
предлагат приложението на класическите модели 
DFC и DCS [9]. 

Според Европейските и Американските пре-
поръки за поведение при болните с гръдна болка 
ЕКГ стрес-тестът е подходящ метод за преселекция 
преди провеждането на други тестове и образни 
изследвания при болни с умерена претест-вероят-
ност [10, 13, 22]. Наблюдаваната в нашето изслед-
ване предсказваща стойност на ЕКГ стрес-теста е 
незадоволителна, като подобни резултати са уста-
новени и в други студии. Rogers и сътр. констати-
рат, че КТКА превъзхожда ЕКГ стрес-теста за доказ-
ване/изключване на оИБС при болни със стабилна 
АП (95,1% спрямо 80%, p < 0,05) [33]. Честотата на 
фалшивопозитивен резултат е била само 2,9% при 
използване на КТКА и съответно 17,6% при ЕКГ 
стрес-теста. Когато е избран ЕКГ стрес-теста като 
първа линия, по-често пациентите са били насоч-
вани за допълнително изследване (стрес-ехокарди-
ография, миокардна перфузионна сцинтиграфия) 
в сравнение с изследваните с КТКА (21,2% спрямо 
4,9%, p < 0,05). Използването на КТКА като първа 
линия на изследване не води до значимо по-високи 
разходи в сравнение с конвенционалния ЕКГ стрес-
тест (£ 183,44 vs £ 165,16, NS) [33]. Британските 
препоръки за поведение при стабилна АП не включ-
ват ЕКГ стрес-теста в диагностичния алгоритъм при 
пациенти с гръдна болка без известна ИБС поради 
ниската му чувствителност и специфичност [6]. По 
данни на АСС/АНА през 2010 г. в САЩ само при 41% 
от проведените планови ИКА е намерена оИБС [27]. 
Според Reid и сътр. подобна е и ситуацията във Ве-
ликобритания, където при по-малко от половината 
болни, изследвани с ИКА, се установява оИБС [31]. 
По-добрата стратификация на риска преди провеж-
дането на инвазивното изследване би намалила 
броя на излишно проведените ИКА, които носят и 

рискове за пациента и са свързани с по-високи раз-
ходи [27, 31]. Резултатите от наскоро завършилите 
многоцентрови проучвания CRESCENT и SCOT-
HEART study дават основание да се препоръчва 
използването на КТКА (включително с определяне 
и на коронарния калциев скор) като неинвазивна 
алтернатива на функционалните тестове при болни 
с гръдна болка [19, 24]. Този подход се асоциира с 
по-малка нужда от последващи тестове и изследва-
ния (вкл. ИКА) и съответно по-ниски разходи в срав-
нение с обичайния алгоритъм на поведение, който 
залага първоначално на функционалните тестове 
[8, 19, 24]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При симптомни пациенти без известна ИБС 
класическият модел DFC за определяне на пре-
тест-вероятността за наличие на оИБС надценява 
тази вероятност, като това е преди всичко за сметка 
на силно надценения риск при жени. Анамнезата за 
гръдна болка с характеристика на неангинозна не 
е достатъчна за изключване наличието на значима 
коронарна стеноза. Предвид ниската диагностична 
стойност на ЕКГ стрес-теста провеждането на не-
инвазивна оценка с КТКА при болни с ниска до уме-
рена претест-вероятност за оИБС следва да се об-
съжда. Провеждането на проучвания, използващи 
новата ревизирана версия на DFC, при пациенти, 
насочени за провеждане на ИКА или КТКА, би било 
полезно. 
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Резюме. Увод: Клиничното значение и предсказващата стойност на биомаркерите за възпаление (резистин, hsCRP) 
и оксидативен стрес (8-изопростани) за развитието на микроваскуларната болест (МВБ) са недостатъчно из-
яснени. Цел: Целта на нашето изследване е да се определи ролята на възпалението и оксидативния стрес 
като независими маркери за МВБ. Материал и методи: В проучването участват 90 пациенти: 25 с обструк-
тивна коронарна болест (ОКБ); 30 с МВБ и 35 контроли. Последните са пациенти с атипична ангина, рискови 
фактори, без обструктивна коронарна болест и с негативен аденозинов тест. При всички е проведена коро-
нарография, а при тези без обструктивна коронарна болест и аденозинов тест. Определени са маркеритe 
за възпаление (hsCRP, резистин) в плазмата и за оксидативен стрес (8-изопростани) в урината. Изследвана 
е връзката на посочените показатели с наличието на ОКБ или МВБ. Резултати: Маркерите за оксидативен 
стрес (8-изопростани) се различават сигнификантно между пациентите с ОКБ и с МВБ (0,055/0,52 pg/mkmol 
Cre; p = 0,028); между тези с ОКБ и контролната група (0,055/0,003 pg/mkmol Cre; p = 0,041); както и между 
пациентите с МВБ и контролната група (0,52/0,003 pg/mkmol Cre; p = 0,001). При пациентите с МВБ са из-
мерени най-високи стойности – 0,52 pg/mkmol Cre. За разлика от тях, маркерите за възпаление (hsCRP – p 
= 0,091, и резистин – р = 0,32) не се различават съществено при пациентите с МВБ и ОКБ. Заключение: 
Възпалението (hsCRP, резистин) и оксидативният стрес (8-изопростани) са маркери в патогенезата както на 
микроваскуларната, така и на обструктивната коронарна болест. Оксидативният стрес обаче, изглежда, е с 
по-важна роля за МВБ (най-високи стойности на 8-изопростани). Те биха могли да бъдат част от панел от 
показатели в диагнозата на микроваскуларната болест.

Ключови думи: възпаление, оксидативен стрес, микроваскуларна болест
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сандровска”, ул. „Св. Георги Софийски” № 1, 1431 София, тел. 0889569777, e-mail: jenicherneva@yahoo.com

Summary. Objective: The clinical signifi cance of markers for infl ammation (resistin, hs CRP) and oxidative stress (8-isoprostanes) in 
the pathogenesis of microvascular disease is still elusive. Aim: The aim of our study is to determine the role of the markers for 
infl ammation and oxidative stress as independent markers for microvascular disease (MVD). Methods: Ninety consecutive 
patients were recruited in the study: Twenty-fi ve of them were with obstructive coronary artery disease (CAD); thirty with
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ВЪВЕДЕНИЕ

Основното нарушение при микроваскуларна 
болест е намален коронарен резерв при изключе-
на ангиографски обструктивна коронарна болест. 
Съществуват различни хипотези за етиологията 
на микроваскуларната болест – нарушена авто-
номна регулация, увеличено възприятие за болка, 
ендотелна дисфункция, повишени възпалителни 
медиатори, хиперкоагулационен статус, хиперкон-
трактилност на гладкомускулните клетки в близост 
до необструктивна плака, хормoнален дисбаланс. 
Според съвременните разбирания ключовите па-
тофизиологични механизми за микроваскуларната 
болест са възпалението и оксидативният стрес. Из-
следването на маркери за оксидативен стрес (урин-
на концентрация на 8-изопростани) и възпаление 
(плазмени нива на hsCRP и резистин) при пациенти 
с микроваскуларна болест и сравняването им с тези 
при обструктивна коронарна болест би допринесло 
за изясняване на тяхното клинично значение като 
допълнителен и/или независим диагностичен мар-
кер за микроваскуларна болест. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Клиничен материал. Изследвани са 90 пациенти: 

1) 25 с обструктивна коронарна болест; 2) 30 с микро-
васкуларна болест; 3) 35 контроли. Изключващи кри-
терии са: известна до момента ИБС, ИТМ > 30 kg/m2, 
хронични белодробни заболявания и дихателна недос-
татъчност, обструктивна сънна апнея (ОСА), известен 
захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност, 
неопластични заболявания, автоимунни заболявания 
или имуносупресивна терапия. При всички пациенти е 
проведена коронарография, а при тези с микроваску-
ларна болест и аденозинов тест. В контролната група 
са включени пациентите без обструктивна коронарна 
болест и с негативен аденозинов тест. 

Пациентите с обструктивна и микроваскуларна 
болест са на средна възраст 54 години, като 60% са 

жени, 40% – мъже. С артериална хипертония са 61% 
от изследваните; 0,05% са с новооткрит захарен диа-
бет тип 2; 22% – с новооткрит предиабет; 53% – с дис-
липидемия; 0,04% – с периферна артериална болест; 
0,03% – с преживян исхемичен мозъчен инсулт; 22% 
са пушачи. 

Контролната група пациенти включва 35 лица с 
атипична ангина, рискови фактори, без обструктивна 
коронарна болест и с негативен аденозинов тест. Te 
са на средна възраст 53 години, като 56% от тях са 
жени, а 34% – мъже. Делът на хипертониците е 45%. 
С новодиагностицирани нарушения на глюкозния ме-
таболизъм са съответно: 0,05% – с новооткрит заха-
рен диабет тип 2; 14% – с новооткрит предиабет. С 
дислипидемия са 48%; с периферна артериална бо-
лест – 0,08%; с преживян исхемичен мозъчен инсулт 
– 0,08%, и 58% са пушачи. Клиничните данни на паци-
ентите са представени в таблица 1.

Таблица 1. Клинико-демографски характеристики 
на пациентите 

Клинико-демографски харкате-
ристики на пациентите

Коронарна 
болест

Контролна 
група

Възраст, години 54,5 ± 9,48 53,5 ± 7,2

Артериална хипертония, n (%) 55 (61%) 16(45%)

Новооткрит захарен диабет, n (%) 5 (0,05%- 2(0,05%) 

Новооткрит предиабет, n (%) 20 (22%) 5(14%)

Дислипидемия, n (%) 48 (53%) 17(48%)

Периферна артериална болест, 
n (%) 4 (0,04%) 3(0,08%)

Пушачи, n (%) 20 (22%) 20 (58%)

Преживян исхемичен мозъчен 
инсулт, n (%) 3 (0,03%) 3(0,08%)

Кръв и урина. След подписване на информи-
рано съгласие от всички пациенти са взети по 5 ml 
периферна кръв и 3 ml oт сутрешната порция урина.

MVD; thirty-fi ve served as a control group. The last included patients with atypical chest pain, risk factors, without 
obstructive coronary artery disease and with negative adenosine test. Coronary angiography was performed in all patients. 
Adenosine test was executed in those without obstructive CAD. Markers for infl ammation (hs CRP, resistin) in plasma 
and oxidative stress (8-isoprostanes) in urine were measured. The correlation of all these indicators with obstructive CAD 
and MVD was analysed. Results: Markers for oxidative stress (8-isoprostanes) showed statistically signifi cant difference 
between patients with MVD and obstructive CAD (0,055/0,52 pg/mkmol Cre; p = 0,028); the same was the trend between 
the patients with obstructive CAD and the control group (0,055/0,003 pg/mkmol Cre; p = 0,041); as well as between 
those with MVD and the control group (0,52/0,003 pg/mkmol Cre; p = 0,001). The highest values of 8-isoprostanes were 
detected in patients with MVD – 0,52 pg/mkmol Cre. Markers for infl ammation (hsCRP – p = 0,091; resistin- p = 0,32) 
were similar in patients with MVD and obstructive CAD. Conclusion: Markers for infl ammation (hs CRP, resistin) and 
oxidative stress (8-isoprostanes) are responsible for the pathogenesis of both obstructive coronary artery disease and 
microvascular disease. However, oxidative stress probably is more important for microvascular disease (highest values 
оf 8-isoprostanes). They can be a part of panel of markers for the detection of microvascular disease.

Key words: infl ammation, oxidative stress, microvascular disease
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Методи
Клинични методи. Клиничната оценка на паци-

ентите включва анамнеза, физикален преглед, ан-
тропометрия (ръст, тегло, ИТМ, обиколка на тали-
ята), лабораторни и инструментални изследвания 
(ЕКГ, ехокардиография, коронарография, вътресъ-
дов доплер). 

Инструментални методи
а) Коронарна ангиография – златен стандарт 

за определяне на обструктивна коронарна болест, 
извършена на апарат Siemens [1, 2, 3]. 

б) Вътресъдов доплер (intravascular ultrasound 
– IVUS) използва се за оценка на отговора на ко-
ронарния резерв след приложение на аденозин и 
ацетилхолин. Той намалява както при обструкция 
на епикардните коронарни съдове, така и при мал-
косъдова дисфункция. Според класическата де-
финиция за микроваскуларна болест коронарният 
кръвоток нараства с по-малко от 2,5 пъти при мак-
симални хиперемични стимули (аденозин) при лип-
сата на обструктивна коронарна болест [3, 4]. 

Лабораторни методи
а) Количествен анализ на 8-изопростан в урина 

при пациенти с микроваскуларна болест, изявена 
коронарна болест, контролна група – Анализът се 
реализира чрез използване на LC/MS/MS методи и кит 
за определяне на 8-изопростан – (Cayman Chemical, 
USA). Измерените концентрации са представени в pg/
mkmol Creatinine. 

б) Определяне на плазмена концентрация на 
резистин при пациенти с микроваскуларна бо-
лест, изявена коронарна болест и контролна гру-
па – определянето на концентрацията на резисти-
на в плазмата е осъществена чрез тест, основан на 
сандвичев принцип по метода ELISA, като е ползван 
стандартизиран кит (RayBio_ Human ResistinCat#:ELH-
Resistin-001). Концентрациите на резистина са пред-
ставени в pg/ml.

в) Метод за определяне на hsCRP – използвана 
е усилена с частици имунонефелометрия. Концентра-
циите са представени в mg/l.

Статистически методи. Статистическият ана-
лиз е направен с помощта на SPSS 15.0. Стойност на 
p < 0,05 е приета за статистически значима. Дистри-
бутивният тест на Kolmogorov-Smirnov показва лип-
са на нормално разпределение и в трите групи (кон-
тролна група, пациенти с обструктивна коронарна 
болест, с микроваскуларна болест). Използвана е де-
скриптивна статистика за представяне на маркерите 
за възпаление (hsCRP, резистин) и оксидативен стрес 
(8-изопростани), като последните са описани чрез ме-
дианите ± стандартното отклонение. За сравняването 
на стойностите им в трите групи пациенти (контролна 
група, пациенти с обструктивна коронарна болест, с 
микроваскуларна болест) са използвани непараме-
трични тестове – Kruskal-Wallis, Spearman rank test.

РЕЗУЛТАТИ

Уринна концентрация на 8-изопростани и плаз-
мени нива на hsCRP и рeзистин в трите групи па-
циенти (с обструктивна коронарна болест, микро-
васкуларна болест и контролна група)

На фиг. 1. и в табл. 2 са представени медианите 
на възпалителните маркери (hsCRP и резистин) при 
трите групи пациенти (контролна група, пациенти с 
обструктивна коронарна болест, с микроваскуларна 
болест). Налице е статистически значима разлика по 
отношение на нивата на hsCRP между пациентите 
с микроваскуларна болест и контролната група (p = 
0,001), както и между тези с обструктивна коронарна 
болест и контролната група (p = 0,037). При пациенти-
те с обструктивна коронарна болест и микроваскулар-
на болест са съизмерими (p = 0,91).

Подобни резултати се установяват и за резистина. 
Неговите стойности са сигнификантно по-високи при 
пациентите с обструктивна коронарна болест спрямо 
контролната група (p = 0,023), както и при тези с микро-
васкуларна болест в сравнение с контролната група 
(p = 0,001). Липсва значима разлика по отношение на 
резистина между пациентите с обструктивна коронар-
на болест и тези с микроваскуларна болест (p = 0,32). 

Фиг. 1. Медиани на hsCRP и резистин в трите групи пациенти 
– с обструктивна коронарна болест, микроваскуларна болест и 
контролна група

Таблица 2. Сравнителен анализ на плазмените нива 
на hsCRP и резистин между трите групи пациенти 
(контролна група, пациенти с обструктивна коронар-
на болест, с микроваскуларна болест)

Пациенти Mедиани на 
hsCRP, mg/l

Медиани на 
резистин, pg/ml

Обструктивна коронарна 
болест/контролна група

2,16/1,4 2076/625

 p = 0,037 p = 0,023

Микроваскуларна болест/
контролна група

3/1,4 2110/625

p = 0,001 p = 0,001

Обструктивна коронарна 
болест/микроваскуларна 
болест

2,16/3 

p = 0,91

2076/2110 

 p = 0,32
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Медианите на маркера за оксидативен стрес 
(уринна концентрация на 8-изопростани) при паци-
енти с обструктивна коронарна болест, микроваску-
ларна болест и при контролната група са представе-
ни на фиг. 2. и табл. 3. Медианaта на 8-изопростани-
те при пациентите с микроваскуларна болест (0,52 
pg/mkmol Cre) е статитистически значимо по-висока 
от тази при обструктивна коронарна болест (p < 
0,03). И двете стойности са сигнификантно повише-
ни спрямо контролната група (p < 0,05) (табл. 3).

Фиг. 2. Медиани на 8-изопростани в трите групи пациенти – с 
обструктивна коронарна болест, микроваскуларна болест и кон-
тролна група

Таблица 3. Сравнителен анализ на уринната концен-
трация на 8-изопростани между трите групи пациенти 
(контролна група, пациенти с обструктивна коронар-
на болест, с микроваскуларна болест)

Пациенти Обструктив-
на коронар-
на болест/ 
контролна 
група

Микроваску-
ларна бо-
лест/ кон-
тролна група

Обструктивна 
коронарна 
бо лест/ ми-
кроваскулар-
на болест

8-изопростани, 
pg/mkmol Cre

0,055/0,003 0,52/0,003 0,055/0,52

 p = 0,041  p = 0,001 p = 0,028

ОБСЪЖДАНЕ

1. Маркери на оксидативен стрес в трите гру-
пи пациенти – с обструктивна коронарна болест, 
микроваскуларна болест и контролна група

Изопростаните са възприети като чувствителен 
маркер за липидна пероксидация поради това, че са 
стабилни химически и са чувствителен показател за 
степента на оксидативен стрес in vivо [5]. Увеличена 
уринна екскреция на изопростаните е налице при сър-
дечно-съдова патология, обезитет, захарен диабет, 
инсулинова резистентност [6]. Повишените им нива 
се асоциират с ендотелнa дисфункция, коронарно 
ремоделиране и атеросклероза [7, 8, 9]. Нашите ре-
зултати съвпадат с установените до момента данни 

в литературата. Те показват, че 8-изопростаните са 
повишени както при пациентите с обструктивна, така 
и при тези с микросъдова болест спрямо контролите.

Ролята на оксидативния стрес за развитието на 
микроваскуларната болест е все още неизяснена, в 
сравнение с тази при обструктивната коронарна бо-
лест. Определянето на уринната концентрация на 
8-изопростаните при микроваскуларната болест и 
сравняването им с тази при обструктивната коронар-
на болест би могло да изясни водещия патогенети-
чен механизъм за развитието ѝ. Нашето проучване 
сочи, че нивата на 8-изопростаните са статистически 
различни при отделните групи пациенти (микроваску-
ларна болест, обструктивна коронарна болест и кон-
тролна група), като достигат най-високи стойности 
при тези с микроваскуларна болест. Това ни дава ос-
нование да предположим, че оксидативният стрес, из-
глежда, е с по-важно значение в патогенезата на ми-
кроваскуларната болест. 8-изопростаните биха могли 
да се включат в изследването за диагностицирането 
на микроваскуларната болест. 

2. Плазмени нива на hsCRP и резистин в трите 
групи пациенти – с обструктивна коронарна бо-
лест, микроваскуларна болест и контролна група

Нашите резултати показват, че hsCRP е сигни-
фикантно повишен както при пациентите с обстру-
ктивна коронарна болест, така и при тези с ми-
кроваскуларна болест спрямо контролната група. 
Между групите с обструктивна коронарна болест 
и микроваскуларна болест обаче липсва значима 
разлика, поради което hsCRP не може да се използ-
ва като независим диагностичен маркер за микро-
васкуларна болест. Резултатите ни съвпадат с ус-
тановените до момента данни, според които hsCRP 
е неспецифичен маркер, свързващ оксидативния 
стрес, възпалението и атеросклерозата. От друга 
страна, hsCRP е модулатор на множество функции, 
които могат да допринесат за развитието на възпа-
лителен/атеросклеротичен процес чрез оксидатив-
ния стрес. Неговите неблагоприятни ефекти върху 
ендотелните и гладкомускулните клетки могат да 
потенцират както ендотелната дисфункция, така и 
атеротромбозата [10, 11, 12, 13].

Подобни резултати се наблюдават и за резис-
тина. Пациентите с обструктивна коронарна бо-
лест, както и тези с микроваскуларна болест показ-
ват статистически значими по-високи стойности в 
сравнение с контролната група. Нашите резултати 
са в съответствие с публикувани до момента дан-
ни. Според тях повишените нива на резистина се 
асоциират с по-голяма честота на сърдечно-съдо-
ви инциденти, независимо от утвърдените рискови 
фактори. Резистинът играе ключова роля за ниско-
степенното възпаление и формирането на атеро-
склеротични плаки [14]. От друга страна, са устано-
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вени повишени нива на резистин при хипертоници 
с албуминурия независимо от останалите рискови 
фактори. Връзката на резистина с албуминурията 
предполага участието му в патогенезата на микро-
васкуларната болест в ранните стадии на есенци-
алната хипертония [15, 16]. 

Трябва да се подчертае, че липсва значима раз-
лика по отношение на резистина между пациентите с 
обструктивна коронарна болест и тези с микроваску-
ларна болест (p = 0,32), което показва, че резистинът 
не би могъл да се използва като независим възпали-
телен маркер в патогенезата на двете заболявания. 
Резултатите ни не съвпадат с установените до момен-
та данни, според които е налице силна връзка между 
серумните нива на резистина и ангиографски устано-
вената тежест на коронарната болест [17]. Това несъ-
ответствие може да се обясни до известна степен с 
малкия брой изследвани пациенти с обструктивна ко-
ронарна болест. 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Като основни ограничения могат да се посочат: 
1) сравнително малкият брой пациенти, дължащ 
се главно на включването на пациенти с инвазив-
ни изследвания; 2) необходимостта от изключване 
на съпътстващи заболявания (хронични белод-
робни заболявания и дихателна недостатъчност, 
обструктивна сънна апнея (ОСА), известен заха-
рен диабет, хронична бъбречна недостатъчност, 
неопластични заболявания, автоимунни заболява-
ния), които биха затруднили интерпретацията на 
получените резултати; 3) наличието на поддържа-
ща терапия (антилипемична, антихипертензивна, 
антидиабетна) и влиянието ѝ върху нивото на из-
следваните биомаркери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възпалението и оксидативният стрес играят важна 
роля в патогенезата и клиничния изход при пациенти-
те с обструктивна коронарна болест. Много по-малко 
са проучванията относно тяхното значение за разви-
тието на микроваскуларната болест. Нашите данни 
показват, че възпалението (плазмени нива на hsCRP 
и резистин) и оксидативният стрес (уринна концентра-
ция на 8-изопростани) са маркери в патогенезата как-
то на микроваскуларната болест, така и на обструктив-
ната коронарна болест. Оксидативният стрес обаче, 
изглежда, е с по-важна роля в патогенезата на микро-
васкуларната болест. Въвеждането на 8-изопростани-
те би могло да бъде част от диагностичния панел и 

търсенето на адекватен терапевтичен подход при 
тези пациенти. 

Изследването е с гранд на МУ  София по проект 
с Договор 51/2015 г.
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