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RIGHT-SIDED INFECTIOUS ENDOCARDITIS: DIAGNOSIS AND MANAGEMENTRIGHT-SIDED INFECTIOUS ENDOCARDITIS: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
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Резюме. Инфекциозният ендокардит (ИЕ) на дясно сърце има честота от 5 до 10% от всички случаи на ендокардит и се 
развива обикновено при пациенти, използващи венозни наркотични вещества, с вродени сърдечни малформа-
ции, имплантирани интракардиални устройства и централни венозни катетри. Ехокардиографското изследване е 
основната образна методика за диагнозата и позволява оценка на размерите на вегетациите, подвижността им и 
еволюцията им в хода на лечението. С трансторакална ехокардиография (ТТЕ) десните сърдечни структури се ви-
зуализират добре поради предното им разположение. В случаите с недиагностична или негативна ТТЕ, както и при 
клапни протези и интракардиални дивайси, е необходимо провеждането на трансезофагеална ехокардиография 
(ТЕЕ). Други допълнителни образни методики са компютърната томография за диагностициране на емболични 
усложнения и метастатична инфекция, както и нуклеарните методи SPECT и F-FDG PET-CT за установяване и 
локализиране на инфекциозно огнище. Лечението и поведението при различните форми на ИЕ имат специфични 
особености, в зависимост от подлежащото структурно засягане и обстоятелствата, при които е възникнал дес-
ностранният ИЕ. През последните години се наблюдава подобрение в прогнозата на пациентите във връзка с 
ефективното антибиотично лечение и своевременното оперативно лечение. 

Ключови думи: ендокардит на дясно сърце, трикуспидална клапа, интракардиален дивайс, венозни наркотични вещества, вроде-
ни сърдечни заболявания
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Summary. The rate of right-sided infectious endocarditis (IE) is 5 to 10% of all cases of endocarditis and develops in intravenous 
drug abusers, patients with congenital heart malformations, intracardiac devices, and central venous catheters. 
Echocardiography is the main imaging method for diagnosis and provides assessment of size of vegetations, their mobility 
and evolution during treatment period. Transthoracic echocardiography (TTE) visualizes well anteriorly located right heart 
structures. In cases with non-diagnostic or negative TTE, as well as in cases with valve prostheses and intracardiac 
devices, transesophageal echocardiography (TEE) is needed. Additional imaging techniques are computer tomography for 
diagnosing embolic complications and metastatic infections, as well as nuclear methods SPECT and F-FDG PET-CT for 
identifi cation and localization of infectious foci. Treatment and management in different types of IE have specifi c features 
which depend on heart lesions and situation in that IE has developed. In the last years patient’s prognosis has improved 
due to effective antibiotic treatment and on time surgery.

Key words: right-sided endocarditis, tricuspid valve, intracardiac devices, intravenous drugs, congenital heart lesions
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Инфекциозният ендокардит (ИЕ) на дясно сър-
це има честота от 5 до 10% от всички случаи на 
ендокардит и се развива обикновено при пациен-
ти, използващи венозни наркотични вещества, с 
вродени сърдечни малформации, имплантирани 
интракардиални устройства и централни веноз-
ни катетри [1-4]. Той е значително по-рядък от 
левостранния поради няколко причини: в лявото 
сърце високите налягания обуславят по-турбу-
лентния кръвоток през аортна и митрална клапа с 
по-голямо предразположение към ендотелна увре-
да; по-високото кислородно съдържание в систем-
ната циркулация улеснява бактериалния растеж; 
вродените и придобитите лезии засягат по-често 
левостранните клапи. По-ниските налягания и ско-
рости на кръвотока в десните кухини благоприят-
стват по-бързия растеж на вегетациите, с дости-
гане на по-големи размери, отколкото при ИЕ на 
лявото сърце. По-често се засягат трикуспидална-
та клапа с вегетации, локализирани от предсърд-
ната страна, електродите на сърдечни дивайси, 
и по-рядко пулмоналната клапа. В някои случаи 
може да има съпътстващ еднокардит на аортна 
или митрална клапа.

По данни на проучване с общо 583 пациенти с 
ИЕ, десностранният ИЕ е диагностициран при 16% 
от случаите [5]. От тях на първо място по честота 
е ИЕ при наличие на пейсмейкър – 47%, а в 35% 
е регистриран при пациенти, използващи венозни 
наркотични вещества.

ДИАГНОЗА

За поставянето на диагнозата, освен клиника-
та, данните от физикалния статус и лабораторни-
те изследвания, от ключово значение е ехокарди-
ографското изследване. Ехокардиографията дава 
информация освен за диагнозата на ИЕ също така 
за тежестта на заболяването, краткосрочната и 
дългосрочната прогноза, предикцията на емболич-
ния риск, определя поведението при наличие на ус-
ложнения и проследяването на пациентите в хода 
на лечението [6]. С трансторакалната ехокарди-
ография (ТТЕ) десните сърдечни структури се ви-
зуализират добре поради предното им разположе-
ние. Трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) 
е необходима в случаите при недиагностична или 
негативна ТТЕ, както и при клапни протези и интра-
кардиални дивайси (фиг. 1) [6, 7]. Сензитивността 
на ТТЕ за визуализиране на вегетациите е около 
75%, а на ТЕЕ – 85-90% [8]. Оценяват се размери-
те на вегетациите, подвижността им и еволюцията 
им в хода на лечението. Поради честите атипични 
находки ехокардиографското изследване може да 
даде фалшиво негативни резултати при около 15% 
от случаите с ИЕ. Поради това, ако първоначалната 
ТЕЕ е негативна, но суспекцията за ИЕ е висока, 
ТТЕ и/или ТЕЕ е необходимо да се повтори в рамки-
те на 5-7 дни [7]. При изолиран ИЕ на нативна клапа 
с добър образ на ТТЕ, ТЕЕ не е задължителна. 

Наличието на абсцес е другият голям критерий 
за ИЕ, освен вегетациите. Възможни са също клап-
на деструкция и пролапс или флейл на платно, ане-
вризма, перфорация на платно [9].

Фиг. 1. Индикации за провеждане на 
ехокардиография при суспектен ин-
фекциозен ендокардит [7]  
ТЕЕ не е задължителна при изолиран 
ендокардит на дясно сърце при добро 
качество на ТТЕ и недвусмислен ре-
зултат 
ИЕ – инфекциозен ендокардит; ТТЕ 
– трансторакална ехокардиография; 
ТЕЕ – трансезофагеална ехокарди-
ография
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Инфекциозен ендокардит при използване 
на венозни наркотични вещества
Ендокардитът на дясно сърце при пациенти, из-

ползващи венозни наркотични вещества, най-чес-
то засяга трикуспидалната клапа, като е възмож-
но също ангажиране на левостранни клапи. При 
60-90% от случаите причинител е Staph. аureus с 
преобладаване на метицилин-резистентните ста-
филококи [10]. Възможни са и полимикробни ин-
фекции. Чести усложнения при десностранен ИЕ 
са белодробните емболии. Независимо от вида на 
ИЕ, шестмесечният симптоматичен емболичен риск 
може да се изчисли чрез шест показателя – възраст, 
наличие на захарен диабет, предсърдно мъждене, 
емболизъм преди започване на антибиотичното 
лечение, дължина на вегетациите и инфекция със 
Staphylococcus aureus [11]. Регистрираната вътре-
болнична смъртност е около 7%, с установени пре-
диктори за смърт големи вегетации с размери над 
20 mm и микотични причинители [12, 13]. 

Като емпирично антибиотично лечение се пре-
поръчват пеницилаза-резистентни пеницилини или 
комбинация от ванкомицин или даптомицин с ген-
тамицин и антимикотично лечение за Candida spp. 
[7, 14]. При изолиран ИЕ на трикуспидална клапа с 
причинител метицилин-чувствителни Staph. аureus 
може да се проведе двуседмично лечение с оксаци-
лин или клоксацилин.

При бавен клиничен и микробиологичен отговор 
(> 96 ч) към използваните антибиотици (АБ), при 
развитие на дясна сърдечна недостатъчност, нали-
чие на големи вегетации с размери над 20 mm и ус-
ложнения, се предпочита 4-6-седмичен АБ курс [7]. 

Орална АБ терапия може да се проведе в случа-
ите, когато венозната терапия не е възможна и ако 
няма усложнения при изолиран микроорганизъм 
Staph. аureus. Препоръчва се комбинирана терапия 
с ципрофлоксацин 2 пъти по 750 mg и рифампицин 
2 по 300 mg [7].

Инфекциозен ендокардит на дясно сърце 
при вродени сърдечни малформации
При пациентите с конгенитални сърдечни забо-

лявания е отчетена значително по-висока честота 
на ИЕ, от 15 до 140 пъти, отколкото сред общата 
популация [15, 16]. Тези вариации в честотата за-
висят от типа на здравното заведение, в което са 
проучени – за пациенти с вродени малформации 
или обща кардиология. С най-висок риск за ИЕ е 
тетралогията на Fallot, последвана от бикуспидната 
аортна клапа, аортната коарктация и междукамер-
ния дефект (ventricular septal defect, VSD), особе-
но в съчетание с аортна регургитация [17, 18]. Като 
предиктори за развитие на ИЕ са установени на-
предващата възраст, наличието на повече дефекти, 

главен конгенитален дефект и развитието на три 
типа усложнения в детска възраст: цереброваску-
ларен инцидент и транзиторна исхемична атака и 
надкамерна аритмия или проводни нарушения [19]. 
Като рискови фактори за вътреболнична смъртност, 
при серия пациенти от 1 месец до 62 год., са уста-
новени размери на вегетациите ≥ 20 mm, възраст 
под 1 год., развитие на сърдечна недостатъчност 
и причинител Staphylococcus aureus. Хирургичната 
интервенция е предиктор за по-ниска вътреболнич-
на смъртност [20]. Поради съвременните хирургич-
ни техники, използвани при комплексните вродени 
малформации, се наблюдава удължаване на про-
дължителността на живота [21]. 

На фиг. 2 (линк към видео) е представена Ехо-
КГ на 33-годишна жена с известен рестриктивен тип 
VSD с пролапс на дясно коронарно платно през де-
фекта – аневризмално ограничаващ се дефект. Ве-
гетациите се визуализират по ръба на аневризмата 
от страната на дясната камера. При изолиран VSD 
има данни, че размерът на дефекта не корелира с 
риска от ИЕ, а след оперативна корекция рискът на-
малява [22]. 

Фиг. 2. Инфекциозен ендокардит при вродена сърдечна малфор-
мация – рестриктивен тип VSD с пролапс на аортно платно

Парастернален образ по дългата ос. Визуализира се междука-
мерен дефект под аортната клапа, който се ограничава от про-
лапс на дясното коронарно платно, с аневризмално образувание 
към кухината на дясната камера. Вегетациите са се формирали 
от деснокамерната страна

Преобладаващите причинители са предимно 
стрептококи и стафилококи [16]. По принцип ИЕ при 
конгенитални лезии са с по-добра прогноза и са 
със смъртност 4-10% [16, 18, 22], което може да се 
обясни, от една страна, с по-доброто наблюдение 
в центровете за вродени сърдечни малформации. 
При случаите с конгенитални малформации на пре-
ден план излиза профилактиката, с поддържане на 
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добра орална, дентална и кожна хигиена, както и 
антибиотична профилактика във високорисковата 
група [7]. Профилактика на ИЕ се препоръчва също 
след провеждане на интервенционално лечение, 
напр. след затваряне на междупредсърден дефект 
в първите 6 месеца след процедурата, докато при 
балонна валвулопластика на нативна пулмонална 
клапна стеноза това не се налага [23].

Десностранен ендокардит на нативни клапи 
и клапни протези
При провеждане на лечение в системата на 

здравеопазването е възможно развитие на дес-
ностранен ИЕ при използване на централни и пери-
ферни венозни пътища. Честите хоспитализации, 
особено при имунокомпрометирани пациенти, как-
то и престоят в интензивните отделения, създават 
условия за ИЕ [24].

На фиг. 3 (линк към видео) е ЕхоКГ находка при 
пациентка с дилатативна кардиомиопатия и чести 
хоспитализации в различни болнични заведения за 
обостряне на сърдечна недостатъчност (СН). По 
време на болничния престой е развила ИЕ на на-
тивна трикуспидална клапа. Изолираният причини-
тел е метицилин-резистентен Staph. aureus, вероят-
но вътреболнична инфекция. 

ИЕ на нативна трикуспидална клапа е възможен 
при пациенти на хемодиализа, като честотата му не 
е голяма, но представлява потенциално летално ус-
ложнение [25]. На фиг. 4 А и В (линк към видео) е 
представена ЕхоКГ при пациентка на хемодиализа 
от 1 год., хоспитализирана поради септични тем-
ператури и прояви на дясна СН. Диагностициран 
е ИЕ на трикуспидална клапа, усложнен с руптура 
на хорда и флейл на трикуспидално платно и тежка 
трикуспидална регургитация. От хемокултурите е 
изолиран Staph. аureus, чувствителен на ванкоми-

цин. След 4-седмичен антибиотичен курс (двойна 
комбинация) и елиминиране на инфекцията, паци-
ентката отказа оперативно лечение, въпреки резис-
тентната дясна СН. Два месеца след това екзитира 
с картината на тежка сърдечна недостатъчност. При 
ИЕ при наличие на постоянен катетър в дясното 
предсърдие, имплантиран за провеждане на хемо-
диализа, ТЕЕ е методът за визуализиране на веге-
тациите. Такъв е случаят на 34-годишна жена с фе-
брилитет, реализиран исхемичен мозъчен инсулт и 
изолиран от хемокултури метицилин-резистентен 
Staph. аureus (фиг. 5, линк към видео). Прекарани-
ят инсулт може да се обясни с парадоксален ембо-
лизъм от вегетациите на катетъра към системното 
кръвообращение през отворен foramen ovale. След 
започване на антибиотична терапия се пристъпи 
към екстракция на катетъра.

Възможен е ИЕ на трикуспидална и пулмонална 
клапна протеза. В проспективно обсервационно ко-
хортно проучване с включени 556 пациенти с дефи-
нитивно поставена диагноза ИЕ според критериите 
на Duke, случаите на ендокардит на трикуспидална 
протеза или ринг съставляват 9,4%, а на пулмонал-
на клапна протеза – 5,6% [26]. 

На фиг. 6 А и В (линк към видео 6А) е предста-
вена ЕхоКГ находка при пациент с проведена опе-
рация на Ross поради аортна стеноза. С ТТЕ и ТЕЕ 
е доказан ИЕ на пулмоналната протеза с вегетации 
и тежка стеноза със среден транспротезен градиент 
41 mm Hg. В допълнение, се установи ендокардит 
на аортно място, където е имплантирана нативна-
та пулмонална клапа на пациента. Инфекциозен 
причинител не се изолира поради предшестващо 
лечение с антибиотици. След провеждане на ком-
бинирана терапия с ванкомицин и гентамицин, па-
циентът беше опериран и е без рецидиви на ИЕ при 
5- годишно проследяване. 

Фиг. 3. Инфекциозен ендокардит на трикуспидална клапа 
при пациент с чести хоспитализации. Парастернален образ 
по късата ос на аортно ниво. 
Визуализира се трикуспидалната клапа с вегетация с дъл-
жина 17 mm.
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А В 
А. 2-кухинен образ на десни кухини с визуализация на предно и 
задно платно на трикуспидалната клапа в диастола

В. В систола се наблюдава флейл на задното трикуспидално 
платно, което е уплътнено и с вегетации

Фиг. 4. Инфекциозен ендокардит на трикуспидална клапа при пациент на хемодиализа, с руптура на хорда

Фиг. 5. Инфекциозен ендокардит при имплантиран катетър в дяс-
ното предсърдие за провеждане на хемодиализа − ТЕЕ, бикавален 
образ с горна куха вена и част от катетъра в нея (горната стрел-
ка), към който са прикрепени големи подвижни вегетации (долната 
стрелка)

А В 
А. Парастернален образ по късата ос, на който се визуализират 
пулмоналната (ПКП) и аортната клапна протеза (АКП). Пулмо-
налната биологична протеза е уплътнена и с вегетации

В. СW-Doppler за регистриране на спектрограмата на пулмо-
налния кръвоток. Измерени са значително повишени макси-
мални и средни транспротезни градиенти, съответстващи на 
тежка по степен стеноза

Фиг. 6. Инфекциозен ендокардит на пулмонална клапна протеза при пациент с операция на Ross
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Инфекциозен ендокардит, свързан 
с интракардиални устройства
През последните години зачести имплантиране-

то на сърдечни устройства – сърдечна ресинхрони-
зираща терапия в лечението на сърдечната недос-
татъчност, кардиовертер-дефибрилатори [27, 28]. 
При интракардиални дивайси инфекцията може да 
обхване електродите, клапите или ендокардната 
повърхност на дясното сърце [29]. Това състояние 
е необходимо да се диференцира от локална ин-
фекция на дивайса, при  която инфекцията обхва-
ща джоба на устройството при наличие на локални 
белези на възпаление със зачервяване, затопляне, 
дехисценция на раната или пурулентен секрет [30]. 
В тези случаи е много трудно да се изключи интра-
оперативно инфектиране на електродите. ИЕ при 
интракардиални устройства зачестява през послед-
ните години и е с по-висока смъртност. Честотата 
варира в различните проучвания. Според попула-
ционно епидемиологично проучване инфекциите на 
имплантираните електронни дивайси са с честота 
1,9 за 1000 дивайсогодини, като имплантирането на 
кардиовертер-дефибрилатор е свързано с по-висок 
риск в сравнение с това на постоянен пейсмекър 
[31]. Обикновено са налице рискови фактори за раз-
витие на инфекция, като бъбречна недостатъчност, 
провеждане на кортикостероидна терапия, застой-
на СН, захарен диабет, лечение с антикоагуланти 
[32, 33]. Най-честите микробни причинители са ко-
агулазонегативните Staph. aureus – при 60-80% от 
случаите, както и метицилин-резистентните Staph. 
Spp. – при 50% [30]. При около 40-50% от случаите 
има допълнителна клапна инфекция, което пови-
шава риска за смърт [6, 34].

При допълнително ангажиране на левостранни 
клапи, прогнозата е дори по-лоша. Жена с имплан-
тиран преди 1 г. еднокухинен електрокардиостиму-
латор е преведена от клиниката по неврология след 
реализиран емболичен мозъчен инсулт, с кардиал-
на астма. Анамнестично има данни за фебрилитет 
от около 1 месец. С ТТЕ са установени вегетации 
по електрода на нивото на трикуспидалната клапа, 
както и на самата клапа. Аортната клапа на фона 
на калцификатни промени също е с вегетации и 
умерена към тежка регургитация. На фона на ан-
тибиотична терапия с ванкомицин и гентамицин, се 
осъществи екстракция на електрода, което направи 
разграничаването на трикуспидалните вегетации 
по-ясно (фиг. 7 и линк към видео). Като причинител 
се изолира Staph. aureus. Въпреки лечението, па-
циентката почина с картината на тежка сърдечна 
недостатъчност в рамките на една седмица. Патоа-
натомичната находка потвърди клапните вегетации, 
като се установи също перфорация на трикуспи-
дално платно (фиг. 8).

Фиг. 7. ТЕЕ с голяма подвижна вегетация на трикуспидална кла-
па от страната на дясно предсърдие при пациентка с инфекцио-
зен ендокардит, след експлантация на еднокухинен пейсмейкър

Фиг. 8. Патоанатомична находка при пациентката с ИЕ при пей-
смейкър – визуализира се перфорация и вегетация на трикуспи-
далното клапно платно

Алгоритъмът за оценка на пациентите със сус-
пектна инфекция на интракардиално устройство е 
представен на фиг. 9  [6]. При поставяне на диагноза-
та дефинитивна инфекция на дивайса след провеж-
дане на ТТЕ, ТЕЕ и позитивиране на хемокултури, се 
започва АБ лечение и се пристъпва към екстракция 
на дивайса. При възможна инфекция на дивайса е 
необходимо повторно провеждане на ТТЕ или ТЕЕ, 
и повторно изследване на хемокултури. При недос-
татъчни ЕхоКГ данни и при липса на точно локализи-
ране на инфекцията се препоръчва провеждане на 
РЕТ/СТ [35]. Това е комбиниран образен метод, съче-
таващ нуклеарно изследване – позитрон-емисионна 
томография, с рентгеново изследване – компютърна 
томография. Тези образни методики имат по-добра 
пространствена резолюция в сравнение с ЕхоКГ. 
При трудна локализация на инфекцията може да се 
използва SPECT/СТ с радиоактивни маркирани лев-
коцити, с по-добра сензитивност при установяване 
на ИЕ и инфекциозно огнище [36]. SPECT/CT е му-
лтимодална образна диагностика – сцинтиграфска 
томография, съчетана с компютърна томография. 
Сензитивността на метода зависи от акумулацията 
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на неутрофилни гранулоцити на мястото на инфек-
цията и е най-висока в острата фаза. На фиг. 10 е по-
казан резултатът от такова изследване при пациент 
на 75 г. с клинична суспекция за ИЕ, при наличие на 
аортна и митрална механична протеза и импланти-
ран пейсмейкър преди 2 години. SPECT/CT с марки-
рани левкоцити е допълнителната образна методи-
ка, назначена след провеждане на ТЕЕ, при която не 
се установяват вегетации по електродите и клапните 
протези и липсва клапна дисфункция. Това, което 

прави впечатление от ТЕЕ, е дифузно уплътненият 
електрод, което е една от формите при инфекция на 
дивайс, тип „sleeve-like“ (подобно на маншон) (фиг. 
11, линк към видео).

В някои от случаите е възможно образуването 
на абсцес на деснокамерната стена на мястото на 
електрода. На фиг. 12 е представен такъв случай 
след имплантиране на постоянен пейсмейкър тип 
VVI. Абсцесът е потвърден с провеждането на СТ и 
пациентът е изпратен за хирургично лечение. 

ТТЕ – трансторакална ехокардиография; 
ТЕЕ – трансезофагеална ехокардиография; 
РЕТ/СТ – позитрон-емисионна томография 
в съчетание с компютърна томография

Фиг. 9. Алгоритъм за оценка на пациенти 
със суспектна инфекция на интракардиален 
дивайс [6]  

SPECT/CT – еднофотонна емисионна компютърна томогра-
фия в съчетание с компютърна томография

Фиг. 10. SPECT/СТ с радиоактивни маркирани левкоцити. Из-
следването е извършено при пациент с две клапни протези и 
пейсмейкър и клинична суспекция за ИЕ, при липса на катего-
рични данни от трансторакална и трансезофагеална ехокарди-
ография. Визуализира се повишеното натрупване на маркира-
ните левкоцити в областта на електрода и клапните протези 

Фиг. 11. ТЕЕ при пациент с пейсмейкър и две клапни протези. Из-
образява се значително уплътненият електрод на пейсмейкъра в 
десните кухини (стрелки). От тази позиция се визуализира митрал-
ната клапна протеза, която е без данни за вегетации



Е. Кинова и А. Гудев12

Фиг. 12. Абсцес в деснокамерната стена при пациент с имплан-
тиран пейсмейкър. Модифициран 4-кухинен апикален образ с 
цветен тъканен Doppler. Визуализира се кухина в деснокамерна-
та стена – абсцес (стрелка), формиран около върха на електрода

Принципите на лечение са представени в евро-
пейското ръководство за поведение при ИЕ, свър-
зан с интракардиален дивайс [7]: 

  При дефинитивен ИЕ, както и при предим-
но изолирана инфекция на джоба, се препоръчва 
продължителна АБ терапия преди и след пълната 
екстракция на дивайса и електродите (индикация 
клас I, ниво на доказателственост С). Препоръчва 
се АБ терапия с ванкомицин или даптомицин, като 
за оптималната продължителност на лечението 
няма установени конкретни данни, но на този етап 
4-6 седмици се смятат за достатъчни. 

  При окултна инфекция, без установен източ-
ник, трябва да се обсъжда пълна екстракция на ус-
тройството (клас IIа, С). 

  При пациентите с ИЕ на нативна клапа или 
клапна протеза и наличие на интракардиален 
дивайс, при липса на доказателства за инфекция 
на дивайса, може да се обсъди пълната му екстрак-
ция (клас IIb, С).  

  При повечето пациенти се предпочита перкутан-
на екстракция, дори и при тези с големина на вегета-
циите > 10 mm (клас I, В). Хирургична екстракция се 
обсъжда при непълна или невъзможна перкутанна екс-
тракция или когато има съпътстваща тежка деструкция 
на трикуспидална клапа (клас IIa, С), или при пациенти 
с големи над 20 mm вегетации (клас IIb, C). 

  След екстракцията на устройството задължи-
телно трябва да се направи преоценка на показа-
нията за реинплантация (клас I, С) [7].   

След екстракцията на инфектирания дивайс в ня-
кои по-тежки случаи може да останат ехогенни, ленто-
видни ехоструктури в дясното предсърдие, свързани 
с ръба на горна куха вена, т.нар. „ghost sheets“ – при-

зрачни сенки [37]. При наличие на този белег се смя-
та, че инфекцията е по-тежка и прогнозата е по-лоша. 

Хирургично лечение при инфекциозен 
ендокардит на дясно сърце
Според Европейските препоръки за поведение 

при ИЕ хирургичното лечение е показано (инди-
кация клас IIА, ниво на доказателственост С) при 
следните случаи:

  Трудни за ерадикация микроорганизми (напр. 
персистиращи фунги) или бактериемия > 7 дни 
(Staph. аureus, P. aeruginosa), въпреки адекватната 
АБ терапия, или 

  Персистиращи вегетации на трикуспидална 
клапа с размери > 20 mm след рекурентна пулмонал-
на емболия със или без съпътстваща дясна СН, или

  Дясна СН, в резултат на тежка трикуспидална ре-
гургитация с лош отговор към диуретична терапия [7]. 

При 27-годишна жена (случай на Cleveland 
Clinic), употребяваща интравенозен хероин, е ди-
агностициран ИЕ на трикуспидална клапа по повод 
на задух, фебрилитет и отоци по долните крайници 
[38]. На фиг. 13 е представен ехокардиографският 
образ с големи вегетации на задното трикуспидал-
но платно, водещи до тежка трикуспидална регурги-
тация [38]. С помощта на компютърна томография 
(СТ) са установени инфектирани белодробни ембо-
ли. При наличието на големи вегетации на трикус-
пидалната клапа, рекурентна белодробна емболия 
и резистентна дясна СН, пациентката е преценена 
като показана за оперативно лечение. Размерите 
на вегетациите на задното трикуспидално платно 
интраоперативно са 3/5 cm. В допълнение, е уста-
новен абсцес на подклапния апарат. В този случай 

Фиг. 13. Инфекциозен ендокардит при пациентка, използваща ве-
нозни наркотични вещества. 4-кухинен апикален образ. Визуализи-
рат се големи вегетации на задното трикуспидално клапно платно, 
предпоставка за тежка трикуспидална регургитация [38]
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е предприета и успешно осъществена реконструк-
ция на трикуспидалната клапа.

В някои случаи с деструктивни промени на три-
куспидалния клапен апарат, освен експлантация на 
електродите, се налага клапно протезиране. В ред-
ки случаи с тежка клапна деструкция и неовладяна 
инфекция, може да се предприеме тотална резек-
ция на трикуспидалната клапа, с последващо лече-
ние на инфекцията и отложено протезиране [39]. 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Диагностични затруднения има при разгранича-
ването на някои нормални в дясното сърце струк-
тури, от вегетации. Визуализацията на мобилната 
мрежа на Chiari [40] или голяма Евстахиева клапа 
може да представлява диагностично предизвика-
телство [41]. В дясното предсърдие crista terminalis, 
а в дясната камера – модераторният банд, трябва 
да се имат също предвид в диференциалнодиагно-
стичен план. Патологични находки, като деснопред-
сърден тромб и стари калцирали вегетации, изис-
кват точно разграничаване от вегетации при акти-
вен ИЕ. В диагнозата на повечето от тези случаи 
ТЕЕ има определяща роля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ендокардитът на дясно сърце през последни-
те години е с тенденция за засягане на по-младата 
възраст, както и на пациенти с имплантирани интра-
кардиални устройства. Все още предобладаващият 
причинител е Staphylococcus aureus. 

При суспектен десностранен ендокардит, ТТЕ 
се препоръчва като първи диагностичен образен 
метод. ТЕЕ се налага при умерена или висока 
суспекция на ИЕ при наличие на интракардиален 
дивайс и клапни протези. Други допълнителни об-
разни методики са СТ за диагностициране на ем-
болични усложнения и метастатична инфекция, 
както и нуклеарните методи SPECT и F-FDG PET-
CT за наличие и локализиране на инфекциозно 
огнище.

В зависимост от подлежащите структурни осо-
бености и обстоятелствата, при които възниква 
десностранният ИЕ, лечението и поведението имат 
специфични особености. Усложненията ангажират 
предимно десностранните клапи с регургитация и 
се наблюдават повече емболични инциденти. През 
последните години  се наблюдава подобряване на 
прогнозата на пациентите във връзка с използване-
то на ефективно антибиотично лечение и своевре-
менно оперативно лечение.
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Резюме. Целта на нашето проучване е да диференцираме факторите, влияещи на вътреболничната смъртност при пациенти 
с дефинитивен левостранен инфекциозен ендокардит. Материал и методи: Изследвахме 33-ма пациенти с дефи-
нитивен левостранен инфекциозен ендокардит (ИЕ), хоспитализирани през периода от 1.01.2010 г. до 30.06.2013 г. 
в Националната кардиологична болница – София. Тридесет и един пациенти (93,9%) претърпяха клапна хирургия 
(КХ). За да диференцираме влиянието на различни фактори върху болничната смъртност, анализирахме данните 
относно демографската характеристика на пациентите, коморбидността, предразполагащото сърдечно състояние, 
манифестацията на ИЕ, ехокардиографската находка (ЕхоКГ), локализацията на ИЕ според ЕхоКГ и оперативната 
находка, причиняващия микроорганизъм, медикаментозното и хирургичното лечение. Резултати: Използвайки T-тест 
за сравнение на количествени параметри между групите и Chi-square тест за търсене на връзка между качествените 
променливи, установихме, че при пациентите, при които смъртният изход настъпва в хода на лечението, се наблюда-
ва статистически значима по-висока честота на предхождащия мозъчен инсулт (р = 0,05), септичния шок (р = 0,019), 
С-реактивния протеин – CRP > 120 mg/L (p = 0,002) и сърдечната недостатъчност (СН) в хода на ИЕ (р = 0,005). 
Възрастта в групата с настъпило фатално усложнение също е по-висока 61,4 год. спрямо 49,9 год. (р = 0,04). От дис-
криминантния анализ, определящ променливите, които могат да се приемат като независими предсказващи фактори 
за вътреболничната смъртност, и чрез коефициeнта Wilk`s Lambda се диференцира CRP > 120 mg/L като показател с 
най-силна предиктивна стойност за вътреболничния леталитет. Заключение. Освен като доминираща компликация 
на ИЕ и най-честа причина за КХ, СН наред с CRP > 120 mg/L и септичният шок са показателите с най-значима статис-
тическа стойност за вътреболничната смъртност в нашето изследване.

Ключови думи: инфекциозен ендокардит, клапна хирургия, вътреболнична смъртност
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Summary. The purpose of this study is to determine the factors that infl uence and predict in-hospital mortality in patients with defi nite 
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Първото модерно клинично описание на инфек-
циозния ендокардит (ИЕ) е направено от Osler 1885 
г. [3]. ИЕ е особено заболяване поради три причини: 

I. Нито инцидентите, нито смъртността на за-
боляването намаляват през последните 30 години. 
Въпреки големия напредък и в диагностиката, и в 
терапевтичните процедури, тази болест все още е 
свързана с лоша прогноза и висока смъртност. 

II. ИЕ не е еднородна болест, а се изявява в мно-
гообразни форми, вариращи според първоначални-
те клинични прояви, подлежащата сърдечна болест 
(ако има такава), причиняващите микроорганизми, 
наличие или липса на усложнения и характеристи-
ката на пациентите с налична или не коморбидност. 
По тази причина ИЕ изисква колаборативен подход, 
включващ грижите на кардиолог, хирург, микроби-
олог, инфекционист и не рядко невролог, неврохи-
рург, радиолог.

III. Препоръките на Европейското и американ-
ското кардиологични дружества  често са базирани 
на експертни мнения поради малкия брой случаи 
на болестта, липсата на рандомизирани проучва-
ния и ограничения брой мета анализи [4].

Епидемиологичният профил значително се про-
мени през последните  няколко години. По-рано 
болестта засягаше по-млади пациенти с известна 
клапна болест (главно ревматична), а понастоя-
щем се засягат по-възрастни пациенти, които често 
развиват ИЕ в резултат от лечебна процедура без 
преди известна клапна болест или с неразпозна-
то предразполагащо състояние. Нараства делът 
на подлежаща дегенеративна клапна склероза, на 
митрален клапен пролапс и намаляват пациентите 
с ревматична клапна болест. Променя се и микро-
билогичният профил с увеличаване пропорцията 
на оралните стрептококи, стафилококите и ентеро-
коките [1, 4, 5].

Понастоящем честотата на ИЕ варира от 3 до 
10 епизода/100 000 човека-години, като честотата е 
много ниска при младите пациенти и нараства дра-
матично с възрастта – пик на случаите е 14,5 епи-
зоди/100 000 човека-години при пациенти между 70 
и 80 год. [4].

Лечението на левостранен ИЕ се базира на аг-
ресивна антибиотична терапия със или без клапна 
хирургия (КХ). Често в клиничната практика антибио-
тичното лечение не е достатъчно да контролира ин-
фекцията при пациенти с ИЕ. Ситуациите, водещи 
до неконтролирана инфекция, са една от често сре-
щаните усложнения на ИЕ. Такава неконтролирана 
инфекция, тежка клапна деструкция със или без 
абсцес, наличие на сърдечна недостатъчност (СН), 
системни емболии (големи вегетации и съдови ембо-
лии) са предиктори за КХ. Изборът дали или кога да 
се извърши КХ често е труден и изисква комплексно 

клинично решение. Илюстрацията на това трудно 
решение се намира в широките вариации сред про-
учванията при използването на КХ при ИЕ – от 27 до 
51% от пациентите [2, 6, 7]. През последните години 
честотата на КХ, извършена по време на антибио-
тичния курс, нараства с надеждата за редукция на 
смъртността от ИЕ. Липсват обаче рандомизирани 
контролирани проучвания, потвърждаващи, че КХ 
подобрява изхода от ИЕ. Настоящите препоръки за 
терапевтичен подход при ИЕ са базирани само на 
резултати от наблюдавани изследвания и експертни 
мнения – ниво на доказателственост В [4].

Целта на нашето проучване е да диференцира-
ме кои фактори влияят на вътреболничната смърт-
ност при пациенти с дефинитивен левостранен ин-
фекциозен ендокардит.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Характеристика на пациентите 
В нашето проучване представяме 35 пациенти, 

хоспитализирани в Националната кардиологична 
болница – София, през периода 01.01.2010–30.06. 
2013 г. с вероятна диагноза ИЕ. При 2-ма пациенти 
изключихме наличието на подобно заболяване. При 
4-ма с преживян в миналото ИЕ бе извършена КХ по-
ради протезна дехисценция или клапна деструкция. 
[И.И.Г. е 61-годишна жена, с преживян ИЕ на аорт-
ната клапа (след предхождаща екстракция на зъб) 
при ревматична болест с аортно клапно протезиране 
(aortic valve replacement – AVR) и ревизия на митрал-
ната клапа през 1999 г. При постъпването й в НКБ е 
без ИЕ – извърши се МVR + tricuspidal valve plastic 
(TVP) + aortic coronary bypass (ACB) x 1. Вторият 
пациент – С.А.К. е жена на 52 год., с ревматични 
клапни лезии, преживяла ИЕ на аортната клапа през 
1991 г. Направен е ReAVR – 1993 г. – по повод проте-
зен ендокардит. При хоспитализирането й в нашата 
болница жената е без ИЕ, извършено е ReRеAVR + 
MVR +TVP на 15.10.2012 г. Същата пациентка е из-
ключена от последващите анализи, поради липса на 
достатъчно данни за времето на активния ИЕ през 
1991 г. Третият пациент – П.М.Г. (31-годишен мъж) 
с бикуспидна аортна клапа, след зъбна инфекция от 
ноември 2004 г. през януари 2005 г. развива ИЕ на 
аортната и митралната клапа с множество емболии 
– коронарна, ренална, ретинална, лиенална, цере-
брална. Интраоперативно на 19.04.2005 г. са устано-
вени два абсцеса на аортната клапа с напълно уни-
щожени платна, абсцесна кухина в латералната ко-
мисура на митралната клапа и абсцедирали глави на 
папиларните мускули. Аортно и митрално протези-
ран, с развита хемодинамично значима дехисценция 
на двете протези от декември 2012 г. На 20.04.2013 г. 
му е извършена ресутура на митралната и аортната 
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протеза, без ИЕ. Четвъртият пациент – Н.Н.Д. – 
жена на 41 години е с ревматична клапна болест и с 
прекаран ИЕ през 1999 г. През 2003 г. й е направена 
митрална пластика с ринг и на 28.08.2012 г. MVR + 
TVP, без ИЕ].

Един пациент – М.Д.К. (35-годишен мъж), е с би-
куспидна аортна (Ао) клапа с ИЕ, установени през 
ноември 2001 г. след санация на зъбна инфекция 
– AVR на 29.01.2002 г. с преживян интраоператив-
но емболичен долен Q-миокарден инфаркт. Хоспи-
тализиран е в НКБ през цитирания период поради 
гръден дискомфорт, като извършената коронаро-
графия не показва наличие на коронарна болест. 
Останалите 29 пациенти, лекувани през описания 
период, бяха с дефинитивен ИЕ. 

Данните относно демографска характеристика 
на пациентите, коморбидност, предразполагащо 
сърдечно състояние (нативна клапна болест, хи-
пертрофична кардиомиопатия), манифестация на 
ИЕ (съдови увреждания, вторични септични лока-
лизации, септичен шок, треска, С-реактивен проте-
ин – CRP, СН), ехокардиографска (ЕхоКГ) находка, 
включително трансезофагелна ехокардиография 
(ТЕЕ) (наличие и размер на вегетации, наличие на 
интракардиален абсцес, степен или поява на нова 
клапна регургитация, левокамерна изтласкваща 
фракция – ЛКИФ), локализация на ИЕ, определена 
от ЕхоКГ, и/или оперативната находка, причинява-
щия микроорганизъм, медикаментозно и хирургич-
но лечение и изход, са представени на табл. 1.

Таблица 1. Характеристика на пациентите (33-ма пациенти с дефинитивен ИЕ)

Ср. стойност (станд. откл.) Брой (п = 33) %
Общо състояние
Възраст (г) 51,6 (±16,4)
Мъже 20 60,6
Интравенозни наркомани 2 6,1

Предхождаща хронична болест (коморбидност)
Исхемична болест на сърцето(ИБС) 6 18,2
СН 13 39,4
Хронична артериална недостатъчност на крайниците(ХАНК) 2 6,1
Преживян мозъчен инсулт 3 9,1
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) 4 12,1
Бъбречна недостатъчност 10 30,3
Съединително тъканна болест 1 3,0
Чернодробна болест 4 12,1
Малигнено заболяване 4 12,1

Брой на сериозни коморбидни болести:
0 9 27,3
1 9 27,3
2 8 24,2
3 6 18,2
4 1 3,0

ИЕ предразполагащо състояние
Анамнеза за предразполагаща сърдечна болест 21 63,6
    Анамнеза за клапна болест – нативна клапна болест 20 60,6
    Неспецифичен сърдечен шум
    Други: хипертрофична кардиомиопатия 1 3,0
Анамнеза за предхождащ ИЕ 2 6,1
Рискова процедура (през последните 30 дни преди диагнозата на ИЕ) 10 30,3
Рискова ситуация (през послените 30 дни преди диагнозата на ИЕ) 3 9,1

ИЕ манифестация
Съдови увреждания 9 27,3

  Мозъчен инсулт 4 12,1
     Хеморагичен
     Исхемичен (ИМИ) 4 12,1
  Белодробни емболии 2 6,1
  Коронарни емболии 3 9,1
  Периферни съдови емболии 3 9,1
  Други емболии: спленални; бъбречни; ретинални 3 9,1
  Микотични аневризми 1 3,0
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Статистически анализ
Разпределението на количествените промен-

ливи е изследвано с помощта на теста на Колмо-
горов–Смирнов (Kolmogorov–Smirnov). Нормално 
разпределените данни са представени като средна 
стойност и стандартно отклонение (X ± СО). Качест-
вените променливи са дадени като процентно съот-
ношение. Параметрите в двете изследвани групи са 
сравнени с помощта на t-теста за независими про-
менливи при нормално разпределение на данните. 
За търсене на връзка между две качествени промен-
ливи използвахме метода на 2-тест (Chi-square te st).

Използвахме дискриминантен анализ за опреде-
ляне на променливите, които могат да се приемат 
като независими предсказващи фактори за вътре-
болнична смъртност. Коефициентът Lambda на Wilks 
(съотношението между разликата от квадратите на 
стойностите на определена променлива между две-
те изследвани групи и общата сума от квадратите) 
изследвахме като показател за потенциала на опре-
делена променлива да предскаже настъпването на 
вътреболнична смъртност. На всяка стъпка на дис-
криминантния анализ се вкарва тази променлива, 
която минимизира общата стойност на Lambda.

Имунологични симптоми
  Гломерулонефрит 1 3,0
Вторични локализации: артрити 3 9,1
Септичен шок 2 6,1
Фебрилитет > 38°C с втрисане 24 72,1
С-реактивен протеин > 120 mg/L 6 18,2
Асептичен менингит
СН в хода на ИЕ (ІІІ или ІV фк, включване или повишаване на диуретик) 13 39,4
Ехокардиографска находка
Наличие на вегетации 27 81,8

    Размер на  вегетация
> 10 mm 9 27,3
> 15 mm 5 15,2

Интракардиален абсцес 7 21,2
Клапна регургитация 32 97,0
ЛКИФ < 50% 10 30,3

Локализация на ИЕ
Брой на засегнатите клапи
≥ 3 1 3,0
2 12 36,4
1 20 60,6
Засегнати клапи
Митрална 14 42,5
Аортна 6 18,2
Аортна и митрална ± трикуспидална клапа 13 39,3

Причиняващ микроорганизъм
Streptococcacеae
  Streptococci 7 21,2
      Oral str 3 9,1
      Group D str 2 6,1
      Pyogenic str
   Enterococci 5 15,1
   Други Streptococcaceae 2 6,1
Staphylococcacеae 8 24,2
    S aureus 7 21,2
    Coagulase-negative staphylococci 1 3,0
Други микроорганизми 4 12,1
Два или повече микроорганизма 1 3,0
Няма идентифициран микроорганизъм 9 27,3
Терапевтичен подход и изход
Клапна хирургия 31 93,9
Време между диагнозата на ИЕ и хирургия (дни) 65,8 (от 18 до 210)
Вътреболнична смъртност 5 15,1
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Стойности на р < 0,05 се приемат като статис-
тически значими. Всички анализи са проведени с 
помощта на SPSS  версия 13,0 за Windows.

РЕЗУЛТАТИ

Сред 33-ма пациенти с левостранен дефини-
тивен ИЕ, анализирани в нашето проучване, 60,6% 
бяха мъже и средната възраст на пациентите бе 
51,6 години. От тях с предхождаща известна клап-
на болест бяха 63,6%: с ревматична клапна болест 
бяха – 27%, с калцификационна болест – 21%, с би-
куспидна аортна клапа – 18,2%, с митрален клапен 
пролапс – 9% . Митрален ИЕ имаха 42,5%, с аортен 
ИЕ бяха 18,2%, и с ИЕ и на двете клапи – митрален 
и аортен ИЕ – 39,3%. Най-честитe идентифицирани 
микроорганизми бяха от групата на Streptococci – 

36%. Staphylococci бяха 24,2% и 27% от случаите без 
идентифициран микроорганизъм. Други пациентски 
характеристики са дадени на табл. 1. и фиг. 1.

Тридесет и един пациенти (93,9%) претърпяха 
КХ, след средно 65,8 (18-210) дни от диагностицира-
нето на ИЕ. Индикации за КХ бяха проявите на СН, 
наличието на неконтролирана локална инфекция и 
хемодинамично значима клапна регургитация. Вътре-
болничната смъртност бе 15%. С летален изход бяха 
4-ма мъже и една жена на средна възраст 61,4 год., 
при средна възраст на останалите пациенти 49,9 год. 
От починалите болни 4-ма бяха оперирани и един па-
циент почина без КХ на 12-ия ден от диагностицира-
нето на ИЕ, изявил се с общомозъчна симптоматика 
при менингоенцефалит и оформен мозъчен абсцес.

Характеристиката на пациентите съобразно въ-
треболничната смъртност е отразена на табл. 2.

А. Аортната клапа с тежка деструкция на платната, 
деформирани, некоаптиращи, с вегетации в областта 
на комисурата между лявото и некоронарното платно. 
Абсцесна кухина в областта под левия коронарен 
остиум с размери 8/10 mm

В. Митралната клапа е с тежка деструкция на платната, 
които са дебели, деформирани, некоаптиращи 
с вегетации, зърниста калциноза на платната
и клапния пръстен

Фиг. 1. Жена с ИЕ на аортната и митралната клапа

При сравнение между двете групи (със и без въ-
треболнична смъртност) се установи, че при паци-
ентите, при които смъртният изход настъпва в хода 
на лечението, се наблюдава статистически значи-
ма по-висока честота на септичния шок (р = 0,019), 
CRP > 120 mg/L (p = 0,002) и сърдечна недостатъч-
ност – развита или прогресираща, в хода на ИЕ (р 
= 0,005). С тенденция към статистическа значи-
мост е и предхождащия мозъчен инсулт (р = 0,05). 
Възрастта в групата с настъпило фатално услож-
нение също е по-висока 61,4 год. спрямо 49,9 год. 

(р = 0,04) От дискриминантния анализ, определящ 
променливите, които могат да се приемат като не-
зависими предсказващи фактори за вътреболнич-
ната смъртност, и чрез коефициeнта Wilk`s Lambda 
CRP > 120 mg/L отново се очерта като показател 
с най-силна предиктивна стойност за вътреболнич-
ната смъртност. След него като независими пре-
диктори за вътреболничен леталитет се отделиха 
предхождащите мозъчни инсулти, развитието или 
задълбочаването на СН в хода на ИЕ, периферните 
емболии.



В. Костова и др.20

Таблица 2. Характеристика на пациентите (общ брой 33) съобразно вътреболничната смъртност

Без вътреболнична смъртност С вътреболнична смъртност Р
Общо състояние бр % бр %
Пациенти 28 85 5 15
Мъже 16 57,1 4 80 0,625
Интравенозни наркомани 2 7 0  1,000

Предхождаща хронична болест (коморбидност)
ИБС 6 21,4 0  0,556
СН 10 35,7 3 60 0,360
ХАНК 2 7 0  1,000
Преживян мозъчен инсулт 1 3,5 2 40 0,050
ХОББ 2 7 2 40 0,099
Бъбречна недостатъчност 9 32 1 20 1,000
Съединителнотъканна болест 1 3,5 0  1,000
Чернодробна недостатъчност 3 10,7 1 20 1,000
Малигнено заболяване 3 10,7 1 20 1,000

Брой на сериозни коморбидни болести
0 7 (25) 2 (40) 0,478
1 9 (32) 0  0,275
≥ 2 11 (39,2 4 (80) 0,576

ИЕ предразполагащо състояние
Предразполагащи сърдечни болести 17 60,7 4 80 0,630
Нативна клапна болест 16 57 4 80 0,625
ХКМП 1 3,5 0  1,000
Предхождащ ИЕ 2 7 0  1,000
Рискова процедура 9 32 1 20 1,000
Рискова ситуация 3 10,7 0  1,000

ИЕ манифестация
Съдови увреждания 6 21,4 3 60 0,111
  Мозъчен инсулт 2 7 2 40 0,099

     Исхемичен 2 7 2 40 0,099
  Белодробни емболии 1 3,5 1 20 0,284
  Коронарни емболии 2 7 1 20 0,400
  Периферносъдови емболии 3 10,7 0  1,000
  Други емболии 2 7 1 20 0,400
  Микотична аневризма 0  1 20 0,152
Гломерулонефрит 0  1 20 0,152
Вторични локализации – артрит 2 7 1 20 0,078
Септичен шок 0  2 40 0,019
Фебрилитет с втрисане 20 71 4 80 1,000
CRP > 120 mg/L 2 7 4 80 0,002
СН в хода на ИЕ 8 28,5 5 100 0,005

Ехокардиографска находка
Наличие на вегетации 23 82 4 80 1,000
> 10 mm 8 28,5 1 20 1,000
> 15 mm 4 14,2 1 20 1,000
Интракардиален абсцес 5 17,8 2 40 0,282
Клапна регургитация 27 96,4 5 100 1,000
ЛК ИФ < 50% 7 25 3 60 0,149

Локализация на ИЕ според ЕхоКГ или хрургия
Митрална 23 82 4 80 1,000
Аортна 16 57 3 60 1,000
Аортна и митрална 11 39 2 40 1,000

Разпределение на причиняващите микроорганизми
СТРЕПТОКОКИ 6 21 1 20 1,000
Орални СТРЕПТОКОКИ 2 7 1 20 0,400
Група D СТРЕПТОКОКИ 2 7 0  1,000
Други СТРЕПТОКОКИ 2 7 0  1,000

ЕНТЕРОКОКИ 4 14,2 1 20 1,000
СТАФИЛОКОКИ 6 21 2 40 0,574

Staph. aureus 5 17,8 2 40 0,282
Coag. neg. staph 1 3,5 0  1,000

ДРУГИ МИКРООРГАНИЗМИ 4 14,2 0  1,000
НЯМА ИЗОЛИРАНИ МИКРООРГАНИЗМИ 8 24 1 20 1,000
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ОБСЪЖДАНЕ

Броят на пациентите, оперирани по време на 
активната фаза на ИЕ, нараства през последната 
декада и варира от 30 до 60% [2, 6, 7, 8]. Настоя-
щите промени в епидемиологичния профил на бо-
лестта вероятно са в основата на тази тенденция 
– нарастващият брой на по-вирулентни и по-резис-
тентни микроорганизми с агресивната клапна и па-
равалвуларна деструкция. Европейското кардиоло-
гично дружество препоръчва относно терапевтич-
ното поведение при усложнен ИЕ ранна хирургия – 
от 1-2 дни до 1-2 седмици след диагностицирането 
на ИЕ и стартирането на антибиотичното лечение, 
в активната фаза. Целта на това ранно хирургично 
лечение е да се избегне прогресията на СН, да се 
предотвратят невъзвратими структурни уврежда-
ния, причинени от тежка инфекция, и да се предо-
твратят системни емболизации [4].

Средният период на КХ от диагнозата на ИЕ и 
клапните увреждания в нашето проучване е 65,8 
(18-210) дни. Вътреболничната смъртност е 15%. 
Причината за смъртта е многофакторна, но най-чес-
то това е полиорганната недостатъчност, включи-
телно СН и неподатлив сепсис. Автори съобщават 
за вътреболничен леталитет от 5% [9] до 44% [5].

Fr. Thuny и сътр.[8] изследват 291 последовател-
ни пациенти с дефинитивен ИЕ, които преживяват 
хирургия по време на активната фаза, и сравняват 
оперираните през първата седмица от антибиотич-
ното лечение (средно ден 3, от 1 до 5 дни) 95 паци-
енти, с оперираните по-късно средно 19 дни (12-32 
дни) – 191 пациенти. Анализират влиянието на вре-
мето за операция върху 6-месечната смъртност, ре-
цидивите и постоперативната клапна дисфункция 
(ПКД). Операцията през ≤ 1 седмица е придружена 
с тенденция за намаляване на 6-месечната смърт-
ност. Ранното извършване на операция подобрява 
преживяемостта на пациентите с усложнен ИЕ. На-
ред с това КХ през ≤ 1 седмица се асоциира с уве-
личен брой рецидиви или ПКД (16 спрямо 4%).

Au. Bannay и сътр. [7] изследват 449 пациенти 
с дефинитивен левостранен ИЕ относно отноше-
нието на КХ към 5-годишната смъртност. КХ е из-
вършена при 240 от изследваните болни (53%). Тя 
е придружена с повишаване на ранната смъртност 
(през първите 14 постоперативни дни, р < 0,0001) и 
намаляване на отдалечената смъртност (р = 0,01).

Някои автори съобщават, че отдалечената пре-
живяемост е 60-90% за 10-годишен период [10], 
а преживяемостта за 15-20 години е около 50%. 
След периода в болницата, основните фактори, 
определящи отдалечената смъртност са възраст, 
коморбидност и СН, особено когато не е извърше-
на хирургична намеса, навеждайки на мисълта, че 

дългосрочният леталитет е свързан по-скоро с под-
лежащото състояние, отколкото с ИЕ [10, 11].

Като последствие от нарасналата честота на 
операции по време на активната фаза на инфек-
цията, нуждата от късна клапна хирургия е ниска и 
варира от 3 до 7% според някои от публикуваните 
данни [2, 11].

В нашето проучване процентът на оперираните 
болни с ИЕ в активната фаза е значително по-ви-
сок 93,9% в сравнение с цитираните резултати. 
Основни индикации при нашите пациенти бяха про-
гресиращата СН, хемодинамично значимата клап-
на регургитация и неконтролираната инфекция. За 
разлика от съобщените данни [4] за намаляващия 
дял на подлежащата ревматична клапна болест, 
при нашите пациенти ревматичната болест доми-
нираше с 27%. Средната възраст също бе относи-
телно по-ниска – 51 год. спрямо 62,6 год. [12] и 74 
год. [7], съобщавана в други проучвания. Сърдечна-
та недостатъчност се наблюдаваше като манифе-
стация на ИЕ при 39% от пациентите – най-честото 
усложнение и най-честата индикация за хирургия, 
каквото се описва и в други изследвания [4, 7, 12]. 
Най-честата лезия, водеща до СН, е острата клап-
на регургитация, срещаща се при 97% от нашите 
болни. Водещи в нашия анализ са клапната лезия 
на митралната клапа с 42,5% и двуклапният ИЕ при 
39,3%, за разлика от установеното от други авто-
ри, съобщаващи като водеща клапна лезия тази на 
аортната клапа с 46% [7].

Освен като доминиращо усложнение на ИЕ 
и най-честа причина за КХ, СН наред с CRP, сеп-
тичният шок и предхождащият мозъчен инсулт са 
показатели с най-значима статистическа стойност 
за вътреболничната смъртност в нашето проучва-
не. Au Bannay [7] изнася данни, че пациентите със 
септичен шок се оперират по-рядко от останалите 
(42 спрямо 55%), но по-често завършват летално 
(вътреболнична смъртност е 63% при септичен шок 
спрямо 15% – без септичен шок). В нашия анализ 
със септичен шок бяха 2-ма пациенти (6%), пре-
търпяха КХ и починаха с картина на полиорганна 
недостатъчност. При тях средната стойност на CRP 
беше 248,5 mg/L. Стойността на CRP > 120 mg/L е 
и най-силният предиктор за вътреболничен лета-
литет според нашите резултати. Подобна значи-
мост се съобщава и от други автори [4, 8]. Високите 
стойности на CRP и септичният шок са белези на 
неконтролирана инфекция, в основата на която е 
тежка локална деструкция, каквато наблюдавахме 
при четирима от починалите болни. При една па-
циентка имаше деструкция и разпад на платната и 
пръстена на митралната клапа и главите на папи-
ларните мускули (фиг. 2). При един болен бе нали-
це оформяне на абсцесна кухина с размери 1/4/3 
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cm в областта на некоронарния синус на аортата, 
изпълнена с детрит и гной. При втори пациент се 
наблюдаваше ИЕ на аортната клапа с оформяне 
на фистула към дясното предсърдие с дрениране 
на инфектиран материал към белодробното русло. 

Четвъртият починал бе с тежка мозъчна симпто-
матика с менингоенцефалит и оформен мозъчен 
абсцес, вероятно емболичен, като на сърдечните 
структури бяха регистрирани вегетации и абсцес на 
предното митрално платно.

А) Платно на митралната клапа с централна деструкция. 
В периферията остра възпалителна инфилтрация 
от неутрофилни левкоцити, лимфоцити и макрофаги. 
(Оцветяване Н-Е, увеличение х 10)

В) В ляво хорда, в дясно платно от митрална клапа. Деструк-
ция на платното и хордата с остра възпалителна инфилтра-
ция от неутрофилни левкоцити, лимфоцити и макрофаги. По 
хордата прилепнала тромботична вегетация. (Оцветяване 
Н-Е, увеличение х 4)

Фиг. 2. Остър инфекциозен ендокардит на митрална клапа

В нашето проучаване от дискриминантния ана-
лиз като независим предсказващ фактор за вътре-
болничната смъртност се очертаха и развитите пе-
риферни емболии в хода на ИЕ.

Емболичните инциденти са чести при ИЕ. На-
блюдават се при 20-50% от случаите с ИЕ и нама-
ляват по честота до към 6-21% след началото на 
антибиотичната терапия. Рискът от емболизъм е 
най-висок през първите 2 седмици от стартирането 
на антибиотичното лечение. Честотата на свързани 
с ИЕ увреждания е значително по-голяма при ау-
топсии, в които се установяват периферни лезии 
от ИЕ при 80-90% от болните [13]. Настоящи из-
следвания използвайки систематична компютърна 
томография (computed tomography – CT) сочат, че 
периферните локализации на ИЕ са по-чести, от-
колкото клиничните манифестации. X. Duval и сътр. 
[14] съобщават асимптоматични периферни ембо-
лии при 8% от пациентите, без да уточняват тяхна-
та локализация. Напълно тихи емболични инциден-
ти могат да стигнат до около 20% при болни с ИЕ 
[4, 13]. Компютърнотомографските изображения са 
релативно нечувствителни за откриване на малки 
емболии. Магнитноядреният резонанс (MRI) е цен-
но средство за регистрация на периферна манифе-

стация на ИЕ като е по-чувствителен в сравнение с 
СТ сканиране. 

B. Iung и сътр. [13] извършват проспективно 
проучване при 58 лица с ИЕ, при които са извърше-
ни систематичен церебрален и абдоминален MRI 
в 7-дневен срок от хоспитализацията. MRI открива 
церебрални лезии при 81% от болните – 53% исхе-
мични лезии, 68% микрокървене и 13% аневризми. 
При 34% от пациентите се регистрират абдоминал-
ни лезии. Емболичните събития повлияват терапев-
тичното поведение при 19% от пациентите, базира-
ни единствено на церебралната MRI, включително 
модифицират хирургичния план при 10%. Двете 
MRI – церебалната и абдоминалната, повлияват 
класификацията и/или терапевтичния план при 16 
пациенти (28%), но само церебралната MRI проме-
ня клиничното поведение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освен като доминиращо усложнение на инфек-
циозния ендокардит и най-честа причина за клап-
на хирургия, сърдечната недостатъчност, наред с 
CRP > 120 mg/L и септичният шок са показателите 
с най-значима статистическа стойност за вътре-
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болничната смъртност според нашия анализ. Като 
независим показател с най-силна предсказваща 
стойност за вътреболничния леталитет се дифе-
ренцира CRP > 120 mg/L. След него като независи-
ми предиктори за вътреболничната смъртност при 
представените от нас пациенти се нареждат пери-
ферните емболии, развитието или задълбочаване-
то на СН в хода на ИЕ и предхождащите мозъчни 
инсулти.

Инфекциозният ендокардит отдавна е описан 
като заболяване с полиморфна манифестация. До-
като инцидентите не намаляват, то неговият епиде-
миологичен и клиничен профил се променя непре-
къснато. Терапевтичният подход е предизвикател-
ство, което трябва да приемем при всеки пациент, 
творчески свързвайки индивидуалната характе-
ристика на болния, обобщения опит в настоящите 
европейски препоръки, съвременните методи на 
диагностика, възможностите на новите поколения 
антибиотици и модерната кардиохирургия. Не ма-
лък дял отделяме и на резултатите от собствените 
наблюдения и проучвания, които допринасят за мо-
тивиран избор в клиничното ни поведение.
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Резюме. Целта на настоящата публикация е да се обобщи опита на УБ „Лозенец” при пациенти с тежко кървене, антико-
агулирани с dabigatran, и да се опише първият случай на приложение на idarucizumab в България. В нашата 
серия пациентите с кървене на фона на лечение с dabigatran са с динамично влошена бъбречна функция или 
нерегламентирана употреба при значително понижен креатининов клирънс (CrCl) < 30 ml/min. Хемодиализата е 
относително бавен, но ефективен метод за по-бърза елиминация на dabigatran, като може да се наложат пов-
торни или по-дълги диализни сесии. Поставянето на диализен катетър при тази група пациенти носи рискове от 
усложнения – ние препоръчваме използването на феморален достъп под ехографски контрол. Ако при пациента 
ще се прилага PCC (prothrombin complex concentrate) и/или idarucizumab, това е желателно да стане преди поста-
вянето на диализен катетър или централен венозен път (ЦВП). Приложението на idarucizumab е ефективно и с 
изключително бърз ефект върху коагулационните показатели. Дори и след нормализация на коагулационните по-
казатели кървенето спира часове по-късно, като може да се наблюдава реелевация на времената на съсирване 
и рецидив на кървене 12-24 часа след приложението на idarucizumab, като при тези пациенти може да се обсъди 
приложението на 2-ра доза или ако такава не е налична – PCC и/или диализа.
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Summary. The aim of this paper is to summarise our experience in the management of patients with signifi cant bleeding while 
treated with dabigatran and to report the fi rst time use of idarucizumab in Bulgaria. In our series the patients with severe 
dabigatran-associated bleeding were either with dynamically worsened renal function or with off-label prescription on the 
background of signifi cantly reduced creatinine clearance (CrCl) < 30 ml/min. Intermittent dialysis is a relatively slow, but 
effective method of elimination of dabigatran, longer or further dialysis sessions may be needed for effective elimination 
due to rebounds. We consider femoral venous access for dialysis catheter, obtained under ultrasound guidance to be the 
safest approach in such patients, if PCC and/or idarucizumab are considered; their application should precede the vascular 
puncture. Idarucizumab is effective and normalises clotting times instantly. However, even with normalised clotting times, 
the bleeding may stop several hours later. Rebound of clotting times with recurrent bleeding may be observed 12-24 hours 
after the application of idarucizumab and application of 2nd dose may be considered in such patients, if a 2nd dose is not 
available – PCC, intermittent dialysis or both may be considered as treatment options.
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ВЪВЕДЕНИЕ

През последните години значително нарасна бро-
ят на пациентите, които приемат нови орални антико-
агуланти (НОАК). Новите препоръки на ESC за пове-
дение при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) от 
2016 г. дават предимство на НОАК пред ВКА при ново-
диагностицирано неклапно ПМ [2], което вероятно ще 
доведе до още по-широка употреба на НОАК в кли-
ничната практика. Dabigatran e първият регистриран 
НОАК [3], който се отличава от другите с преоблада-
ващо бъбречна екскреция и наличието на регистри-
ран неутрализиращ агент – idarucizumab [2, 4]. 

ЦЕЛ

Целта на настоящия анализ е да се пред-
стави и обобщи опитът и поведението ни при 

пациенти с тежко кървене, антикоагулирани с 
Dabigatran. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Обобщени са данните от документите на па-
циентите с тежко кървене на фона на лечение с 
dabigatran, преминали през УБ „Лозенец“ за пе-
риода 01.2012-04.2016 г. В серията е включен и 
един асимптомен пациент с динамично влошена 
бъбречна функция, за да се представи поведе-
нието в този случай. Индикацията за включване 
на dabigatran е ПМ при всички идентифицирани 
пациенти. Пациентите и поведението при тях са 
обобщени в табл. 1.

Таблица 1. Демографски/клинични характеристики и клиничен подход

№
Пол, въз-
раст

Симптоматика,
Клинични характеристики

Доза
mg

CrCl в ml/min, когато 
е изписан dabigatran

CrCl в ml/min при 
постъпването в 
болницата

Предприети мерки

1 
мъж, 67 г.

Асимптомен, умерена комби-
нирана аортна клапна болест, 
запазена ЛК систолна функция

2 x 150 55 30.2 Прекратен прием

2 
мъж, 63 г.

Ректорагия + стенокардия,CCS 
III с акселерация, ЛК систолна 
дисфункция с исхемична ге-
неза (триклонова коронарна 
болест)

1 х 110 Хрониодиализа Хрониодиализа Прекратен прием, 3 по-
следователни диализи до 
нормализация на aPTT, 
ректоколоскопия, послед-
ваща PCI

3 

жена, 83г.

Животозастрашаващо кървене 
от лигавиците/ГИТ, NYHA IV 
при приемането, ЛК систолна 
дисфункция с исхемична ге-
неза (триклонова коронарна 
болест)

1 х 110 46 < 30 Невъзможност за диа-
лиза поради хемоди-
намична нестабилност, 
липса на регистриран 
неутрализиращ агент към 
момента на постъпване-
то, пациентката загина 
поради неовладяващо се 
кървене

4 

мъж 60г.

Животозастрашаващо кървене 
от лигавиците/ГИТ – стомашна 
язва (фиг. 1), хемоперитонеум, 
без данни за перфорация, 
NYHA IV при приемането, ЛК 
систолна дисфункция с исхе-
мична генеза (триклонова 
коронарна болест с множество 
DES-ове, последните два им-
плантирани по повод нестаби-
литна ангина)

2  x 110 50.3 < 30 Приложен idarucizumab, 
следва бързо нормализи-
ране на коагулационните 
параметри, кървенето 
спира за 24 часа, след 
което реелевация на APTT 
и рецидив на кървенето. 
Пациентът загина поради 
неовладяващото се кърве-
не с клинична картина на 
хеморагичен шок.

Пациент 1

Мъж на 67 г., с умерена комбинирана аортна 
клапна болест, EF – 50%, и многократни пристъ-
пи на предсърдно мъждене, последният от които 
преди 2 месеца, с висока камерна честота и бело-
дробен оток. Възстановен синусов ритъм и започ-

нат dabigatran 2 x 150 mg при креатининов клирънс 
(CrCl) – 55 ml/min, в болница в провинцията. Изпи-
сан е на относително висока доза furosemid – 2 x 
80 mg (вероятно поради факта, че е с разгърнат 
белодробен оток по време на пристъпа) и насочен 
за СКАГ (селективна коронарна ангиография). Из-
вестни хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), 
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захарен диабет (ЗД) и артериална хипертония (АХ). 
Последен прием на dabigatran сутринта в деня 
на постъпването, изчислен CrCl по Cockroft-Gault 
– 30.2 ml/min, aPTT – 144.7 s. Прекратихме прие-
ма на dabigatran, тъй като очаквахме кумулация и 
висок риск от кървене. Прекратихме приема и на 
furosemid поради клинични данни за хиповолемия. 
Динамиката на бъбречната функция и aPTT може 
да се проследи в табл. 2. Наблюдавахме нормали-
зация на aPTT на 96-ия час, което съвпада с пре-
поръките за отлагане на високорискова процедура 
при CrCl между 30 и 50 ml/min и прием на dabigatran 
в практическото ръководство за употреба на НОАК 
[4]. Въпреки че пациентът беше без кървене, го 
включихме в серията, защото илюстрира много 
добре бавната елиминация на dabigatran при CrCl 
< 50 ml/min, особено когато дозата е 2 x 150 mg. 
Пациентът беше асимптомен и в синусов ритъм, 
включително и при провеждане на велоергометрия. 
Взехме решение за отказ от инвазивно изследване 
поради висок риск от контраст-индуцирана нефро-
патия (КИН) и го изписахме на терапия с ВКА пред-
вид нестабилния CrCl.

Таблица 2. Динамика на aPTT, креатинин и CrCl при 
пациент 1

 Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 Ден 5

aPTT 144.7 s 129.6 s 84.2 s 70.8 s 40 s

Creat 199 
μmol/L

195 
μmol/L

162 
μmol/L

134 
μmol/L

137 
μmol/L

CrCl 30.2 
ml/min

30.8 
ml/min

37.1 
ml/min

45 
ml/min

44 
ml/min

Пациент 2
Мъж на 63 г., постъпва по повод на стенокар-

дия при минимални физически усилия с акселера-
ция през последната седмица. Налице са негатив-
ни маркери за миокардна некроза. Проведена му е 
PCI на LAD, с последващата перкутанна балонна 
дилатация на инстент рестеноза преди 6 години. 
Пациентът е с дългогодишна АХ, ЗД на инсулиново 
лечение от 10 години, с известна хронична артери-
ална недостатъчност на крайниците (ХАНК), а от го-
дина е на хрониодиализа. Страда от перманентно 
предсърдно мъждене и регистрирана динамична 
ST-депресия по време на болка. При постъпване-
то бе с активна ректорагия (ясна кръв при ректално 
туширане), Hgb – 86 g/l, известен Hgb от предход-
ни пролежавания – 102 g/l (хронична анемия при 
ХБН). На лечение с dabigatran 110 mg еднократно 
(off-label). aPTT при постъпването бе 83 s. Данните 
от проучване в САЩ показват, че всъщност пациен-
тите на лечение с НОАК и хрониохемодиализа не 

са толкова малко в реалната практика и рискът от 
кървене при тях е значително увеличен, когато при-
емат dabigatran, вероятно поради биокумулация [5]. 
Последва относителна стабилизация на състояние-
то след кръвопреливане на изогрупова еритроцитна 
маса (Er-маса), прясно замразена плазма (ПЗП) и 
кристалоидни разтвори. На клинично обсъждане бе 
взето решение за опит за елиминация на dabigatran 
чрез хемодиализа, тъй като idarucizumab все още 
не беше регистриран (случаят е преди 2016 г.). Па-
циентът имаше постоянен диализен катетър, което 
улесни процедурата. Необходими бяха 3 последо-
вателни диализи за нормализация на aPTT, като 
кървенето също спря след 3-тата диализна сесия. 
Наблюдавахме реелевация на aPTT > 100 s между 
1-вата и 2-рата диализа. Проведохме фиброгастро-
скопия (ФГС) и ректоколоноскопия без данни за 
източник на активно кървене. Проведохме СКАГ с 
данни за критична остиална лезия на Rcx и тежка 
стеноза на PD при ляв тип коронарна циркулация 
при запазен отдалечен резултат от процедурата на 
LAD и малка RCA. Лезиите на Rcx се третираха с 
имплантация на DES x 2 без перипроцедурни ус-
ложнения. Пациентът бе изписан на двойна антиа-
грегантна терапия (DAPT – dual antiplatelet therapy) 
без орален антикоагулант (ОАК), тъй като при паци-
ентите на хрониодиализа нямаше данни за катего-
рична полза от ОАК [2]. При проследяване – паци-
ентът няма инциденти на кървене или емболизъм в 
следващите 2 години.

Пациент 3
Жена на 83 год., постъпва в крайно увредено 

общо състояние, неконтактна, с ясна кръв по види-
мите лигавици, последните 3-4 дни преди хоспита-
лизацията е с фебрилитет до 38оC и суха кашли-
ца. Артериалното налягане (АН) при приемането 
е 160/100 mm Hg. Поставена ú е назогастрална 
сонда, през която са отделени хематинни материи. 
При поставянето на уретрален катетър се наблю-
дава кървене около катетъра. aPTT – 105 s, креа-
тининът е 499 μmol/L (CrCl – 10 ml/min), Hgb – 106 
g/L, в динамика – 99,87 g/L. По документални данни 
– преживян миокарден инфаркт преди 7 години, с 
перманентно предсърдно мъждене, СН NYHA III и 
стабилна стенокардия CCS III. 10 месеца преди по-
стъпването ú е проведена СКАГ + ЛВГ, като е уста-
новена триклонова коронарна болест с оклузия на 
LAD, изпълваща се по колатерали, тежка митрална 
регургитация, EF 40%. Тогава ú е предложена опе-
ративна реваскуларизация при висок риск, която тя 
отказва. Постпроцедурно с КИН, пик на креатинина 
– 204 μmol/L. Изписана с креатинин – 107 μmol, CrCl 
– 46.4 ml/min. Амбулаторно и е включен dabigatran 
110 mg еднократно (off-label). 
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От проведената по спешност компютърна томо-
графия (КТ) на гръден кош и корем (без контраст 
поради тежкото бъбречното увреждане) бяха на-
лице данни за левостранна пневмония. Започната 
бе субституция с изогрупова еритроцитна маса, за-
местване на обем с ПЗП и кристалоидни разтвори 
+ антибиотично лечение. При болната се разгърна 
картината на шок, анурия и чернодробна недоста-
тъчност. Тя изпадна в апнея, наложи се интубация 
при налични коагулуми в устаната кухина. Поста-
вен ú бе диализен катетър във v. femoralis dex. и 
централен венозен път (ЦВП) във v. jugularis interna 
dex., под ехографски контрол. Хемодиализа не бе 
проведена поради хемодинамична нестабилност на 
фона на инфузия на високи дози катехоламини, не 
бе регистриран неутрализиращ агент, тъй като ци-
тираният случай бе преди 2016 г. Въпреки проведе-
ните реанимационни мероприятия при пациентката 
последва тежка лактатна ацидоза, хемодинамичен 
срив и летален изход на 36-ия час от постъпването. 

Пациент 4
Мъж на 60 год., от 1 месец в предсърдно мъж-

дене, при клинични и инструментални данни за 
сърдечна недостатъчност с тежка систолна ЛК 
дисфункция, III функционален (ФК) по NYHA, EF 
– 25%, при ЛКТДО – 275 ml, и умерена митрална 
инсуфициенция. При предходния престой (преди 1 
месец) е хемодинамично нестабилен, поради кое-
то е проведен опит за възстановяване на синусов  
ритъм с amiodarone, последван от неуспешно елек-
трокардиоверзио, с период на влошена бъбречна 
функция по време на престоя, изписан е с CrCl 50.2 
ml/min. Оттогава e с контрол на камерната честота с 
bisoprolol и антикоагулация с dabigatran 2 x 110 mg. 
Избрана е ниската доза dabigatran, понеже пациен-
тът е на DAPT с clopidogrel и Aspirin след имплан-
тация на DES x 2 на проксимална LAD по повод 
нестабилитет 4 месеца преди последния престой в 
болницата. Постъпва с обща слабост и задух, кръв 
по видимите лигавици и хематемеза (фиг. 1). АН не 
се измерва, след болус кристалоидни разтвори – 
70/50 mm Hg. Креатининът му бе 578 μmol/L, CrCl 
–15.3 ml/min, Hgb – 138g/L, K – 7.4 mmol/L, aPTT 
– 122 s. Последният прием на dabigatran е бил 36 
часа преди постъпването. Hgb в динамика – 110, 98 
g/L, K – 6.5, 5.5 mmol/L. Проведохме субституция с 
изогрупова Er-маса, заместване на обем с ПЗП, за-
почнахме инфузия с високодозиран esomeprazole. 
Пациент с толкова тежко увредена бъбречна функ-
ция се очаква да излъчи dabigatran за > 120 часа, 
поради което взехме решение за прилагане на не-
утрализиращ агент. Приложихме idarucizumab 2 x 
2.5 mg, i.v., съобразно публикувания през февруари 
2016 г. протокол [1]. Последва бърза нормализация 

на aPTT – табл. 3, което потвърждава, че този паци-
ент е имал поне терапевтични нива на dabigatran, 
тъй като idarucizumab не влияе на времената на съ-
сирване, а това не би се наблюдавало, ако той не 
е приемал или вече е излъчил медикамента [6]. От 
проведената абдоминална ехография бяха нали-
це данни за обилно количество свободно подвиж-
на течност в корема като при хемоперитонеум, но 
без данни за въздушни нива от рентгенографията. 
Проведохме ФГС (фиг. 2) – данни за прясна кървя-
ща язва в малката кривина на стомаха и хематинни 
материи, без данни за перфорация, като в рамките 
на процедурата се извърши и успешна химическа 
хемостаза. Кървенето от видимите лигавици спря 
4-5 ч. след приложението на idarucizumab. При па-
циента се постави ЦВП под ехографски контрол във 
v. jugularis interna dex., като той остана в тежко общо 
състояние с олигурия на фона на инфузия с 2 кате-
холамина през следващите 8 часа, последва посте-
пенна стабилизация на състоянието с относително 
адекватна диуреза (> 50 ml/h), но наблюдавахме 
постепенно покачване на aPTT. Двадесет и четири 
часа след приложението на idarucizumab последва 
рецидив на кървене от видимите лигавици и стома-
ха при aPTT 134 s и данни за смутена коагулация 
от тромб-еластограмата – табл. 3 и фиг. 3. Въпреки 
приложените реанимационни мероприятия пациен-
тът екзитира с клинична картина на неовладяващо 
се кървене, шок и полиорганна дисфункция. Остава 
отворен въпросът доколко реелевацията на aPTT и 
рецидивът на кървене са свързани с редистрибуция 
на dabigatran или има и други допринасящи меха-
низми като вторична коагулопатия, свързана със 
самото кървене, и/или хепатална дисфункция. 

Таблица 3. Динамика на aPTT при пациент 4

Преди 
Praxbind

1 ч след 
Praxbind

Отново кървене, 24 
часа по-късно

aPTT 122 s 44 s 134 s

Фиг. 1. Фиброгастроскопия, язвена ниша и хематинни материи 
при пациент 4
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Фиг. 2. Тромб-еластограма 6 часа след приложението на Praxbind при пациент 4
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Фиг. 3. Тромб-еластограма 24 часа след приложението на Praxbind при пациент 4
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ОБСЪЖДАНЕ

В нашата серия, както и в много от описаните 
случаи в литературата [7-16] пациентите с кървене 
на фона на антикоагулация с dabigatran са с лабо-
раторни данни за бъбречно увреждане при постъп-
ването. Пациент 1 беше асимптомен, но илюстрира 
много добре една реална ситуация, която често се 
среща в клиничната практика при диуретично лече-
ние на пациенти със СН, КИН, простатна обструк-
ция, дехидратация, ОБН и т.н. Практиката показва, 
че част от пациентите, приемащи НОАК, не са със 
стабилен CrCl, като той варира значително при про-
следяване. Пациент 2 илюстрира рисковете при из-
писване на dabigatran off-label при CrCl < 30 ml/min, 
но същевременно показва, че хемодиализата е по-
лезен метод за елиминация на dabigatran. Интерми-
тентната диализа е прилагана при много пациенти 
с кървене или необходимост от спешна хирургия и 
антикоагулация с dabigatran [7, 9, 12, 15, 16]. Наблю-
даваната от нас реелевация на aPTT след интерми-
тентна диализа, както и необходимостта от 2 или 
повече диализи е описана и от други центрове, като 
вероятно се дължи на редистрибуция на тъканно 
разпределен dabigatran в интраваскуларното прос-
транство [7]. Третият разгледан случай илюстрира, 
че дори и една много ниска доза dabigatran (1 x 110 
mg) може да доведе до животозастрашаващо кър-
вене в условията на ОБН, разгърнала се най-веро-
ятно вследствие на пневмония, както и трудностите 
за поставянето на диализен катетър при антикоа-
гулиран пациент, а също така и невъзможността за 
провеждане на диализа поради хемодинамична нес-
табилност. При пациент 4 приложихме idarucizumab 
за първи път в България въз основа на първоначал-
ните данни от REVERSE-AD [17] с незабавен ефект 
върху коагулационните показатели, като кървенето 
спря 4-5 часа след приложението на медикамента. 
Наблюдавахме постепенна реелевация на aPTT 
с рецидив на кървенето на 24-тия час, като за съ-
жаление последва летален изход. Следва да се 
отбележи, че реелевация на dTT (diluted thrombin 
time), ECT (ecarin clotting time) и плазмените нива 
на dabigatran е наблюдавана при 6 от пациентите 
в REVERSE-AD на 12-ия час от приложението на 
idarucizumab и при 16 от пациентите на 24-тия час 
(21% от пациентите с налични изследвани времена 
на съсирване на 24 ч, които са общо 78), като обяс-
нението на авторите отново (както при пациентите 
след диализа) е интраваскуларна редистрибуция 
на тъканно разпределен dabigatran [17]. Само 35% 
от dabigatran е свързван с плазмените протеини, 
a обемът му на разпределение е относително го-
лям [18, 19], като пациентите с тежко бъбречно ув-
реждане поддържат значително по-високи средни 

плазмени концентрации и елиминират медикамен-
та значително по-бавно [20]. При такива пациенти 
след изчерпване на ефекта на idarucizumab (край-
ният му полуживот е 10.3 часа) [21] и/или диализа-
та, разпределеният в тъканите dabigatran, вероятно 
продължава да се излъчва интраваскуларно и това 
води до наблюдаваните от нас и описаните в лите-
ратурата реелевации на времената на съсирване и 
плазмените концентрации на медикамента. В ско-
рошна публикация се описва случай на 58-годишна 
пациентка с ОБН и кървене, при която са необходи-
ми 2 отделни дози idarucizumab, както и 2 диализи 
в рамките на няколко дни, докато се неутрализира 
ефектът на dabigatran, което вероятно се дължи на 
комбинация от кумулация, редистрибуция и бавна 
елиминация на dabigatran [16]. При поставянето на 
диализен катетър по спешност на фона на лечение 
с dabigatran следва да се има предвид високият 
риск от хеморагични усложнения, като нашият опит 
показва, че използването на феморален достъп 
под ехографски контрол вероятно е най-безопасни-
ят подход. При такива пациенти най-разумно е ру-
тинното поставяне на 3-луменен диализен катетър, 
който при необходимост позволява бързо обемно 
заместване, а един от портовете му може да се из-
ползва и като ЦВП по време на болничния престой. 
Idarucizumab е единственият регистриран специфи-
чен неутрализиращ агент за НОАК, приложението 
му е ефективно, води до изключително бърза нор-
мализация на коагулационните показатели, но кър-
венето спира часове по-късно – при нашия пациент 
4-5 часа (средно 11.4 ч. в REVERSE-AD) [17]. Като 
недостатък в нашата серия отчитаме, че не сме из-
следвали и проследили dTT/ECT, включително не 
можем да сме напълно категорични за плазмените 
нива на dabigatran и степента на антикоагулация 
[22]. Смятаме, че динамиката на aPTT в съответния 
клиничен контекст е достатъчно репрезентативна, 
защото основният недостатък на aPTT е, че не може 
да разграничи супратерапевтични от терапевтични 
нива на dabigatran, но в повечето случаи удължено-
то aPTT ни ориентира достатъчно добре за наличен 
ефект на медикамента [23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациентите, антикоагулирани с dabigatran, па-
циентите с ХБН и/или динамично влошена бъб-
речна функция и CrCl < 30 ml/min са изложени на 
клинично значим риск от кумулация, бавна елими-
нация и животозастрашаващо кървене поради пре-
обладаващо бъбречната му екскреция. При всички 
болни със значимо кървене, които са антикоагули-
рани с dabigatran в нашата серия, е наблюдавана 
точно гореописаната клинична ситуация. Пациен-
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тите със значимо влошена бъбречна функция из-
лъчват dabigatran много бавно и при тях не може 
да се разчита на прекратяване на приема при ак-
тивно неовладяващо се кървене.От изключително 
значение е превенцията, като бъбречната функция 
следва да се проследява поне веднъж годишно, 
a в случаите на ХБН с CrCl < 60 ml/min – 2 до 4 
пъти годишно, както и при развитието на клинични 
състояния – дехидратация, ОБН, КИН, простатна 
обструкция и др., които могат да доведат до влоша-
ване на бъбречната функция. Двойните и тройни-
те антитромботични комбинации следва да бъдат 
използвани за максимално къс период от време, 
както и да се имат предвид лекарствените взаи-
модействия на dabigatran (verapamil, amiodarone и 
т.н.), възрастта и хеморагичния риск на пациентите. 
Хемодиализата е ефективен, но относително бавен 
метод за по-бърза елиминация на dabigatran, като 
може да се обмислят по-дълги сесии и/или да се 
наложат повторни диализи поради реелевация на 
времената на съсирване. Поставянето на диализен 
катетър при тази група пациенти носи рискове от ус-
ложнения – ние препоръчваме използването на фе-
морален достъп под ехографски контрол, и то след 
приложение на idarucizumab и/или PCC. След при-
ложение на idarucizumab, може да се наблюдава 
реелевация на коагулационните показатели и реци-
див на кървене, като при тези пациенти следва да 
се обсъди приложението на 2-ра доза idarucizumab 
[21], а при липса на възможност за приложение на 
такава – PCC и/или диализа.
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бяха разделени в две групи спрямо прилаганата стратегия за лечение: 1. Мониторирана група с промяна във 
вида и дозата на P2Y12-рецепторния блокер (n = 99); 2. Конвенционално третирана група (n = 105). Първичната 
крайна точка за ефикасност се дефинира като сборен показател от сърдечно-съдова смърт, миокарден ин-
фаркт, стент-тромбоза, мозъчен инсулт, хоспитализация поради настъпване на остър коронарен синдром. Като 
първична крайна точка за безопасност бе заложено настъпването на голямо кървене (BARC 3-5). Резултати. В 
мониторираната група се проведе промяна в дозата и вида на P2Y12-рецепторните блокери при 42.4% (n = 42) 
пациенти с цел повишаване на пропорцията пациенти в „терапевтичен прозорец“. Първичната крайна точка за 
ефикасност се установи при 21,2% в мониторираната група и 24.8% в конвенционалната група (p = 0.62). Голямо 
кървене се наблюдава при 4% (n = 4) в мониторираната група и при 1.9% в контролната (p = 0.43). Заключение. 
В нашето проучване не се установява сигнификантно подобрение в клиничните резултати с индивидуализиране 
на антиагрегантната терапия на базата на резултата от point-of-care теста при пациенти с ОМИ, третирани с 
ангиопластика, в сравнение с пациенти на стандартна антиагрегантна терапия.

Ключови думи: остър коронарен синдром, антиагрегантна терапия, прогноза, тромбоцитна реактивност
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Summary. Aim. The aim is to demonstrate reduction of both ischemic and hemorrhagic adverse events with tailoring of antiplatelet 
therapy in acute myocardial infarction (AMI) patients. Material and methods. 204 patients with AMI were randomly 
assigned to two treatment strategy groups: 1. Platelet-function monitoring group with drug and dose adjustment of 
P2Y12-receptor blockers (n = 99); 2. Conventional treated group(n = 105). The primary effi cacy end-point was the 
composite of cardiovascular death, myocardial infarction, stent thrombosis, stroke and hospitalization for acute coronary 
syndrome. The primary safety end-point was major bleeding according BARC classifi cation (BARC 3-5). Results. In 
the monitoring group were applied dose and drug adjustment in 42.4%patients in order to increase the proportion of 
patients in the “therapeutic window”. The primary effi cacy end-point occurred in 21.2% in monitored group and 24.8% 
in the conventional group (p = 0.62). The incidence of major bleeding events were 4% in the monitored group, 1.9% 
in the control group (p = 0.43). Conclusions. This study showed no signifi cant improvements in clinical outcomes 
with antiplatelet treatment adjustment after platelet-function monitoring among AMI patients treated with coronary 
angioplasty, compared to standard antiplatelet therapy.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Двойната антиагрегантна терапия с ацетилса-
лицилова киселина (АСА) и клопидогрел беше счи-
тана за златен стандарт при лечението на пациенти 
с остър коронарен синдром (ОКС) и проведена пер-
кутанна коронарна интервенция (PCI) [1, 2], преди 
демонстрирането на голямата клинична полза от 
приложението на новите P2Y12-рецепторни бло-
кери в големи рандомизирани проучвания [3, 4]. 
Няколко биологични проучвания описват огромна-
та вариабилност на тромбоцитното потискане при 
приложението на клопидогрел [5]. Клиничното зна-
чение на тестването на тромбоцитната реактивност 
бе демонстрирано в множество клинични проучва-
ния както по отношение исхемични [6-10], така и по 
отношение хеморагични [11, 12] нежелани събития. 
Изследването на тромбоцитната реактивност за 
търсене на възможностите за постигане на опти-
мално потискане на тромбоцитите е атрактивна 
възможност за предоставяне на пациентите най-го-
ляма клинична полза в съотношението между хемо-
рагични и исхемични инциденти. Няколко рандоми-
зирани клинични проучвания през последните годи-
ни тестват подобна стратегия за приложение на ан-
тиагрегантна терапия, но техните резултати са раз-
нопосочни [13-17]. Тези проучвания са фокусирани 
изцяло върху превенцията исхемичните нежелани 
събития без да се прави опит за вкарване на паци-
ентите в терапевтичен прозорец с цел постигане на 
по-голяма нетна клинична полза (намаляване както 
на исхемичните, така и на хеморагичните нежела-
ни събития) [13-17]. Настоящото проучване цели да 
докаже ползата от индивидуализирането на антиа-
грегантната терапия при пациенти с високорисков 
остър миокарден инфаркт (ОМИ) на базата на ре-
зултатите от серийно тестване на тромбоцитната 
реактивност. Основната задача е чрез промяна на 
типа и дозата P2Y12-рецепторните блокери да се 
вкарат пациентите с тест в определени желани те-
рапевтични граници на тромбоцитна реактивност, 
което да доведе до намаляване на хеморагичните 
и исхемичните нежелани събития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Пациентска популация
Включени и проследени бяха 204 пациенти с 

остър миокарден инфаркт (ОМИ), постъпили по 
спешност в нашия център за периода септември 
2012-август 2013 г. От тях с ОМИ със ST-елевация 
са 130 пациенти (63,2%) и без ST-елевация са 74 
(36,3%). При всички пациенти e проведена коро-
нарна ангиография с последваща ангиопластика. 
Пациенти със стабилна стенокардия и такива с 

нестабилна стенокардия без повишаване на мар-
керите за миокардна некроза не са включвани в 
проучването. Всички пациенти, включени в рандо-
мизацията, получаваха ацетилсалицилова кисели-
на (АСА) в стандартни дози (300-500 mg насищаща 
доза, с последваща доза 100 mg при наивни на ме-
дикамента пациенти; 100 mg поддържаща доза при 
приемащите системно медикамента), утвърдени в 
ръководните правила на Европейското дружество 
по кардиология [18]. При всички пациенти в допъл-
нение към АSА бе започната ранна антиагрегантна 
терапия с насищаща доза от съответния P2Y12-ре-
цепторен блокер. Видът и дозата на антиагрегант-
ната терапията при приема на пациентите бе опре-
деляна от лекаря в интензивен сектор без рандоми-
зация. Прилаганите дозови режими на съответните 
антиагреганти бяха:

  Клопидогрел 600 mg насищаща доза, с послед-
ваща поддържаща доза 75 mg (n = 121) – 59.3%

  Тикагрелор 180 mg насищаща доза, с послед-
ваща поддържаща доза 2 x 90 mg (n = 65) – 31.9%

  Празугрел 60 mg насищаща доза, с последва-
ща поддържаща доза 10 mg (n = 18) – 8.8%.

Рандомизация
След проведената коронарография с ангиоп-

ластиката, пациенти бяха разделени на две групи 
спрямо стратегията за приложение на антиагре-
гантната терапия: с използване на тест за тромбо-
цитна реактивност и с индивидуализиране на тера-
пията (n = 99; 48.5%) или на стандартна терапия без 
тест (n = 105; 51.5%). Рандомизацията се извърши 
на базата на поредността при постъпването в на-
шия център. Пациентите в групата с тест (монито-
рирана група) се тестват за тромбоцитна реактив-
ност с Multiplate analyzer (Verum Diagnostica GmBH, 
Munich, Germany) на 24-тия час след провеждането 
на коронарната ангиопластика и на 4-ата седмица 
след дехоспитализацията.

Проследяване и крайни точки
Проследяването бе проведено по следния пред-

варително създаден план: 
  Провеждане на селективна коронарна анги-

ография (СКАГ) с ангиопластика
  Вътреболничен ход
  Визита в клиниката на 30-ия ден след дехос-

питализацията
  Телефонна визита на 6-ия месец
  Телефонна визита на 12-ия месец

Ефикасност 
Първична крайна точка – установяване в рам-

ките на 12-месечното проследяване на комбини-
рания показател: сърдечно-съдова смърт, МИ, 
стент-тромбоза (дефинитивна и вероятна), исхеми-



Н. Стоянов и др.34

чен мозъчен инсулт и хоспитализация за сърдеч-
но-съдов инцидент. 

Вторична крайна точка – 12-месечно просле-
дяване за всеки един компонент на първичната 
крайна точка за ефикасност по отделно.

Безопасност
Първичната крайна точка – развиване на голя-

мо кървене (BARC 2-5). 
Вторичната крайна точка – всяко кървене – 

включва както голямото кървене, така и наличието 
на малко кървене (BARC1-5).

Предварително беше заложен при проследява-
нето специфичният показател NACE (Net Adverse 
Clinical Events), представляващ комбинация от пър-
вичните крайни точки за ефикасност и безопасност.

Статистически анализ
Всички изследвани количествени показатели 

са представени като средна стойност и стандартно 
отклонение. Всички изследвани качествени показа-
тели са дадени като брой и процент (n; %). За срав-
нение на количествените показатели с нормално 
разпределение в изследваните групи е използван 
t-тест на Student. За сравнение на количествени 

показатели, чието разпределение е различно от 
нормалното е проведен непараметричен анализ 
на Mann-Whitney. За сравнение на качествени по-
казатели по групи е използван 2-теста на Pearson 
и теста на Fischer. Статистическият анализ на да-
нните е извършен с помощта на SРSS-19 версия за 
Windows. При всички анализи стойностите на р < 
0,05 се приемат като сигнификантни за отхвърляне 
на нулевата хипотеза. 

РЕЗУЛТАТИ

Oбща характеристика на пациентите 
в проучването

Включени и проследени в рамките на нашето 
проучване бяха 204 пациенти с ОМИ. В табл. 1 са 
представени демографските и клиничните характе-
ристики за пациентите в двете групи. Не се устано-
вява сигнификантна разлика по отношение на нито 
една характеристика между двете проследявани 
групи. Има набелязана тенденция за по-висока чес-
тота на преживян МИ и преживян мозъчен инсулт 
сред пациентите в контролната група.

Таблица 1. Демографски и клинични характеристики на пациентите в двете проследявани групи

Мониторирана група (n = 98) Koнтролна група (n = 105) Статистическа значимост
Женски пол – бр.(%) 27 (27,3%) 32 (30,5%) p = 0,664
Възраст 63,57 ± 13,44 65,28 ± 12,5 p = 0,35
Диабет – бр.(%) 28 (28,3%) 28 (26,7%) p = 0,876
Хипертония – бр. (%) 80 (80.8%) 95 (90.5%) p = 0,544
Дислипидемия – бр. (%) 71 (71,7%) 79 (75,2%) p = 0,764
Тютюнопушене – бр. (%) 44 (44,4%) 44 (41,9%) p = 0,984
STEMI – бр. (%) 64 (49,2%) 66 (50,8%) p = 0,884
Триклонова коронарна болест 22 (22,2%) 28 (26,7%) p = 0,3
Преживян миокарден инфаркт 9 (9,1%) 19 (18,1%) p = 0,069
Предходна PCI 12 (12,1%) 14 (13,5%) p = 0,836
Аорто-коронарен байпас 3 (3%) 6 (5,7%) p = 0,5
Преживян мозъчен инсулт 3 (3,1%) 10 (9,5%) p = 0,08
CRUSADE 27,82 ± 15,13 29,01 ± 15,45 p = 0.579

CRUSADE
вътреболнично кървене (%) 6,981 ± 3,54 7,251 ± 3,49 p = 0.584

GRACE 
вътреболнична смъртност 147,58 ± 33,32 151,96 ± 31,90 p = 0.338

GRACE
смъртност до 6 месеца 117,27 ± 30,08 121,15 ± 27,4 p = 0.336

След инвазивната процедура на 24-тия час паци-
ентите се разделяха на две групи с рандомизация: 

1. Мониторирана група с изследване на тром-
боцитната реактивност и промяна на вида и дозата 

на P2Y12-рецепрорните блокери спрямо резултата 
(n = 99); 

2. Контролна група на стандартна антиагрегант-
на терапия (n = 105).
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Клиничен ход при проследяване 
на пациентите в проучването
При едногодишното проследяване първичната 

крайна точка за ефикасност в проучването, дефи-
нирана като общ показател от сърдечно-съдова 
смърт, МИ, стент-тромбоза (дефинитивна и веро-
ятна), исхемичен мозъчен инсулт и хоспитализация 
за сърдечно-съдов инцидент се наблюдава при 23% 

(47 пациенти). Разпределението на исхемичните 
инциденти от първичната крайна точка във времето 
е показано на фиг. 1.

Първичната крайна точка за безопасност (голя-
мо кървене BARC 2-5) се установи с много ниска 
честота 2,9% (6 пациенти). От случаите на голямо 
кървене 3 са през вътреболничния период (1,5%) 
и 3 в останалия период на 12-месечното просле-
дяване. Вторичната крайна точка за безопасност, 

включваща всякакъв тип кървене (BARC1-
5), е достигната при 41 пациенти (20,1%). 
Преобладават случаите на малко кървене 
като петехии и кожни хематоми. Факт, кой-
то трябва да се отбележи, е, че при голяма 
пропорция от пациентите с кървене хемо-
рагичното събитие се установява повече от 
веднъж при проследяваните пациенти. При 
24 (11,8%) пациенти са с регистрирани два 
и повече хеморагични епизода в рамките на 
едногодишния период.

Сборният показател за ефективност 
и безопасност NACE (Net Adverse Clinical 
Events) се достига при 52-ма пациенти 
(25,5%).

При сравнителен анализ на данните 
за проследяваните показатели между две-
те групи, мониторирана и контролна, не се 
установява статистически значима разлика 
(табл. 2).

Таблица 2. Клинични резултати в мониторираната и контролната група

Мониторирана група (n = 99) Контролна група (n = 105)

Първична крайна точка за ефикасност 21,2%(21 пациенти) 24,8% (26 пациенти) р = 0,62

Сърдечно-съдова смърт 12,1% (12 пациенти) 15,2% (16 пациенти) р = 0,55

Миокарден инфаркт 3.0% (3 пациенти) 2,9% (3 пациенти) р = 1,0

Стент-тромбоза 6,1%(6 пациенти) 9,5% (10 пациенти) р = 0,28

Исхемичен мозъчен инсулт 6,1% (6 пациенти) 1.9% (2 пациенти) р = 0,16

Хоспитализация по повод сърдечно-съдово събитие 12,1% (12 пациенти) 9,5% (10 пациенти) p = 0.65

Първична крайна точка за безопасност (BARC 2-5) 4% (4 пациенти) 1,9% (2 пациенти) р = 0,43

Вторична крайна точка за безопасност (BARC 1-5) 25,3% (25 пациенти) 15,2% (16 пациенти) p = 0.08

NACE (Net Adverse Clinical Events) 24,2% (24 пациенти) 26,7% (28 пациенти) р = 0,75

Фиг. 1. Каплан-Майерова крива, показваща хомогенното разпределение на 
исхемичните сърдечно-съдови инциденти в 12-месечния период на просле-
дяване

Тромбоцитна реактивност при пациентите 
в мониторираната група
На всички пациенти в мониторираната гру-

па се проведе на 24-тия час и 30-ия ден point-of-
care тест за степента на тромбоцитна активност 
Multiplate analyzer. Пациентите са разделени в 
три групи спрямо резултата: нонреспондери, хи-
перреспондери и пациенти, чийто резултат е в же-
лания терапевтичен прозорец (sweet point). Kато 

хиперреспондери се дефинират пациенти с резул-
тат от теста под 12.5 агрегационни единици (АU). 
Нонреспондери са с резултат над 45 AU, а паци-
ентите със стойности между 12.5 AU и 45 AU са в 
терапевтичния прозорец.

Според стойността на изследването на 24-тия 
час получаваме следните резултати – 49 (49,5%) 
хиперреспондери, 43 са в желания терапевтичен 
прозорец (43,4%), 7 (7,1%) са нонреспондери. На 
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фиг. 2 са представени пропорциите болни в трите 
групи спрямо приложения антиагрегант.

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

След първото изследване се направи промя-
на в терапията на пациентите, намиращи се из-
вън терапевтичния прозорец по предварително 
подготвен стандартен протокол. При установените 
нонреспондери се направи превключване на нови-
те антиагреганти със стандартна насищаща доза 
(Ticagrelor 180 mg и Prasugrel 60 mg). За хиперрес-
пондерите се предприе стратегия за понижаване на 
дозата при отделните медикаменти както следва: от 
Clopidogrel 75 mg се премина на 37,5 mg Clopidogrel, 
от Ticagrelor 90 mg с двукратен прием – на Ticagrelor 
45 mg с двукратен прием, от Prasugrel 10 mg – на 
Prasugrel 5 mg. Пациентите в терапевтичен прозо-
рец останаха на стандартна поддържаща доза на 
изходния антиагрегант. Финалната терапия при па-
циентите в мониторираната група след промяната 
на вида и дозовия режим е:

  Clopidogrel 37,5 mg – 11 пациенти;
  Clopidogrel 75 mg – 42 пациенти;

  Ticagrelor 2 x 45 mg – 18 пациенти;
  Ticagrelor 2 x 90 mg – 14 пациенти;
  Prasugrel 5 mg – 6 пациенти;
  Prasugrel 10 mg – 8 пациенти.
При изследването на тромбоцитната агрегация 

на 30-ия ден след направената промяна на антиа-
грегантните режими се установи следното разпре-
деление по терапевтичен отговор: 41 (43,6%) ос-
тават със свръхпотиснат тромбоцитен отговор, 51 
(54.3%) влизат в желания терапевтичен прозорец и 
2-ма (2,1%) става нонреспондер. Петима от просле-
дяваната група нямат втори тест поради настъпва-
не на сърдечно-съдова смърт. Таблица 3 дава пред-
става за пропорцията болни в трите групи по вид 
приложен антиагрегант.

Клинични събития спрямо вида 
P2Y12-рецепторен антагонист
При статистически анализ на първичната крайна 

точка за ефикасност в цялата проследявана група 
(n = 204), спрямо вида P2Y12-рецепторен блокер се 
установяват значимo повече исхемични инциденти 
в групата на третираните с клопидогрел пациенти 
спрямо тикагрелор отделно (p = 0.028), празугрел 
отделно (p = 0.029), както и при групиране на два-
та нови антиагреганта (p = 0.01) (фиг. 3). В табл. 4 
са представени първичните и вторичните точки за 
безопасност и ефикасност в цялата проследявана 
популация спрямо типа P2Y12-рецепторен блокер. 

Фиг. 3

Таблица 3.Терапевтичен отговор към трите използвани антиагреганта при повторно изследване на ден 30

Clopidogrel Ticagelor Prasugrel

Хиперреспондери Брой пациенти
17 16 8 41

34,7% 51,6% 57,1% 43,6%

Терапевтичен прозорец Брой пациенти
30 15 6 51

61,2% 48,4% 42,9% 54,3%

Нонреспондери Брой пациенти
2 0 0 2

4,1% 0% 0% 2,1%

Общо Брой пациенти
49 31 14 94

100% 100% 100% 100%
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Особен интерес представлява факта, че в мони-
торираната група най-голяма пропорция пациенти с 
исхемично сърдечно-съдово събитие са лекуваните 
със стандартна доза клопидогрел 75 mg. В контрол-
ната група не се установи сигнификантна разлика в 
честотата на първичната крайна точка спрямо раз-
личните P2Y12-рецепторни блокери (клопидогрел/
тикагрелор, p = 0.49; клопидогрел/празугрел, p = 
0,45; тикагрелор/празугрел, p = 0,24).

При анализиране на голямото кървене в цялата 
проследявана група спрямо вида P2Y12-рецепто-
рен антагонист, не се установи статистически зна-
чима разлика между отделните групи (фиг. 4). При 
включване към голямото кървене на малкото тако-
ва (BARC1) се установи значима разлика за по-го-
ляма честота при новите антиагреганти в общата и 
контролната групи. В мониторираната група не се 
отчита статистически значима разлика за по-висо-
ка честота на вторичната крайна точка при новите 
антиагреганти спрямо клопидогрел (тикагрелор р 
= 0,27; празугрел р = 0,22; нови P2Y12-рецепторни 
блокери р = 0,16). 

Фиг. 4

ОБСЪЖДАНЕ

Исхемични инциденти
Множество проспективи обсервационни проуч-

вания показаха, че високата остатъчна активност 
на тромбоцитите на фона на антиагрегантната те-
рапия (high on treatment platelet reactivity – HOTPR) 
е силен и независим предиктор за поява на исхе-
мични събития след PCI [8, 9, 19-25]. Високата оста-
татъчна реактивност на тромбоцитите след прило-
жението на P2Y12-рецепторни блокери се установи 
като фактор, повишаващ сигнификантно честотата 
на нефатален миокарден инфаркт, дефинитивна-
та и вероятната стент-тромбоза; както и сърдеч-
но-съдовата смъртност [26-29]. Въпреки тези данни 
препоръките на Европейското дружество по карди-
ология в ръководните правила за NSTEMI от 2011 
г. за тестването на тромбоцитната реактивност е с 
клас на индикация IIb (може да се приложи при оп-
ределени случай, когато се прилага клопидогрел). 
Рутинното тестване на тромбоцитната агрегация за 
адаптиране на дозата на клопидогрела не се пре-
поръчва, поради липсата на доказателства за полза 
от подобна стратегия [16, 17, 30, 40]. От негатив-
ните резултати в големите рандомизирани проучва-
ния (GRAVITAS, TRIGER-PCI, ARCTIC, ANTARCTIC) 
стана ясно, че рутинното изследване на тромбо-
цитната реактивност и промяната на терапията 
спрямо резултата от теста при нискорискова попу-
лация (пациенти със стабилна коронарна болест) 
не води до подобряване на клиничните резултати. 
Това налага допълнително изследване на стратеги-
ята с индивидуализиране на антиагрегантната те-
рапия при пациенти с високорисков ОКС. В нашето 
проспективно, рандомизирано, незаслепено про-
учване се тестват две стратегии за приложението 
на P2Y12-рецепторните блокери при лечението на 
пациенти с много високорисков ОКС (остър миокар-

Taблица 4. Разпределение на нежеланите събития в цялата проследявана популация спрямо вида антиагрегант 
клопидогрел/нови P2Y12-рецепторни блокери

Нежелани събития Clopidogrel/брой пациенти 
(n = 123)

Нови P2Y12-блокери/ брой паци-
енти (n = 81)

P value

Първична крайна точка 17 4 0,01
Сърдечно-съдова смърт 12 0 0,004
Миокарден инфаркт 6 0 0,035
Стент тромбоза 14 2 0,03
Мозъчен инсулт 6 2 0,47
Хоспитализация за сърдечно-съдово събитие 13 9 0,8
Голямо кървене 3 1 0,6
Всякакво кървене 10 15 0,02
NACE 37 15 0.015
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ден инфаркт). При едногодишното проследяване 
не се установява сигнификантна разлика между 
двете проследявани групи спрямо първичния краен 
показател (ССС, МИ, СТ, мозъчен инсулт и хоспи-
тализация поради настъпване на сърдечно-съдово 
събитие): мониторирана група – 21,2% (21 паци-
енти), контролна група – 24,8% (26 пациенти); (р = 
0,62). Нашият резултат е съпоставим с резултатите, 
получени в големите мултицентрови рандомизира-
ни проучвания (GRAVITAS, TRIGER-PCI, ARCTIC, 
ANTARCTIC). Относно отделните компоненти на 
първичната крайна точка за ефикасност отново не 
се установи сигнификантна разлика между двете 
проследявани групи. 

Данните от нашето проучване констатират но-
нреспондерство само сред пациентите, лекувани с 
клопидогрел. Този проблем с недостатъчното бло-
киране на ADP медиираната тромбоцитна реактив-
ност не се регистрира при нито един от пациентите 
на новите два антиагреганта. Тествани са няколко 
стратегии за справяне с този проблем [31, 32, 33, 
34, 35, 39]. Основно те могат да се разделят на:

  повишаване на натоварващата и/или поддър-
жащата доза клопидогрел и 

  директно превключване към новите P2Y12-ре-
цепторни блокери и съответно намаляване честота-
та на нежелани исхемични събития. 

При разглеждане на нашите резултати относно 
исхемичните инциденти се установи сигнификант-
на полза от приложението на новите P2Y12 рецеп-
торни блокери спрямо клопидогрел както в монито-
рираната, така и в контролната група. Този резултат 
е в унисон с данните от големите рандомизирани 
проучвания  TRITON-TIMI 38 и PLATO [3, 4]. Така на 
практика се оказва, че проблемът с наличието на 
нонреспондери е решен с приложението на новите 
по-мощни P2Y12-антагонисти.

Хеморагични инциденти
При проследяване на първичния краен показа-

тел за безопасност в нашето проучване не се уста-
нови статистически значима разлика между двете 
групи (p = 0.43). Този резултат най-вероятно се дъл-
жи на много ниската честота на голямото кървене 
в проучването ни при едногодишното проследяване 
1,9% (2-ма) в контролната група и 4% (4 пациенти) 
в мониторираната група. 

Установи се голяма пропорция пациенти, дости-
гащи вторичния краен показател за безопасност (вся-
какъв тип кървене BARC 1-5) – 41 пациенти (20,1%). 
Тази голяма честота може да се обясни с широката 
употреба на новите P2Y12-рецепторни блокери в 
нашето проучване – 47,4% от пациентите са трети-
рани с новите антиагреганти (тикагрелор – 33,3%, и 
празугрел – 14,1%). Основната пропорция хемора-

гии в тази група са подкожни петехии и малки хема-
томи, които не водят до появата на голямо кървене 
при едногодишното проследяване. От нашите данни 
се оказа, че приложението на новите антиагреганти 
не е свързано с компромис в безопасността. 

Съществуват оскъдно количество данни за връз-
ката между свръхсилния отговор към терапията с 
P2Y12-рецепторни блокери и кървенето. В относи-
телно наскоро излязло едноцентрово рандомизирано 
проучване се установява трикратно повишен риск от 
вътреболнично кървене при пациентите, които са със 
свръхотговор към терапията с клопидогрел [12]. В про-
учването РОВА (The POBA study – Clinical Implications 
of Very Low On-Treatment Platelet Reactivity in Patients 
Tretated With Thienopyridine) се сравняват 1542-ма па-
циенти, приемащи стандартна (75 mg), повишена (150 
mg) поддържаща доза клопидогрел и стандартна доза 
празугрел (10 mg) по отношение на степента на тром-
боцитна реактивност и клиничния ход. Като извод от 
получените данни авторите отчитат, че хиперреспон-
дерството е най-силният предиктор за кървене без 
значение от вида и дозовия режим на приложената те-
рапия [36]. От данните, докладвани при едногодишно 
проследяване в мултицентровия регистър ADAPT-DES 
с включени 8500 пациенти след PCI, като независим 
предиктор за голямо несвързано с CABG кървене се 
установява свръхпотиснатата тромбоцитна реактив-
ност при третираните с клопидогрел лица [2]. При ди-
ректното сравняване на новите, по-потентни антиагре-
ганти с клопидогрел се отчита повишената честота на 
хеморагичните нежелани събития [3, 4]. Две скоро пуб-
ликувани проучвания показват отново връзката между 
кървене и хиперреспондерство, но при пациенти, при-
емащи единствено празугрел [37, 38].

Установените данни в нашето проучване за 
голяма честота на всякакво кървене кореспонди-
рат с наличието на много висок процент пациенти 
със свръхпотисната реактивност на тромбоцитите 
като при новите антитромбозни агенти, така и при 
клопидогрел. Нашата стратегия за редуциране на 
дозите на P2Y12-антагонистите с цел вкарване на 
тези пациенти в терапевтичния прозорец не доказа 
глобално своята ефективност в проучването ни. Не-
зависимо от вида на прилагания антиагрегант про-
порцията болни, преминаващи в групата на златна 
среда на тромбоцитна реактивност след първона-
чално хиперреспондерство е между 30 и 45%. Ока-
за се, че дори с намаляване на дозата на половина 
броят пациенти със свръхпотисната тромбоцитна 
реактивност не се редуцира значимо, като е над 
50% и за трите антиагреганта. Този факт би имал 
изключително голямо значение за тази група паци-
енти, ако се докаже в големи рандомизирани про-
учвания връзката между хиперреспондерството и 
голямото кървене.
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При проследяването на пациентите се установи 
много голяма вариабилност в потискането на тром-
боцитите при пациенти, лекувани с клопидогрел, 
като дори при първоначално установено оптимално 
потискане, при проследяването се установяват ре-
зултати при пациентите както в посока хиперреспон-
дер, така и в посока нонреспондер. Тези резултати 
поставят доста въпросителни около безопасността 
за пациентите при приложението на клопидогрел. 
При третираните с новите антиагреганти пациенти 
се установи много по-ниска вариабилност по време 
на проследяването. Това от своя страна ги прави 
изключително предвидими, което е маркер за висо-
кия им профил на безопасност.

Тенденция за по-голяма честота (р = 0,08) за 
вторичната крайна точка за безопасност се откри-
ва в мониторираната група 25,3% (25 пациенти) 
спрямо контролната група 15,2 % (16 пациенти). 
Съдейки от общия резултат на проведеното фар-
макодинамично проучване сред пациентите в мо-
ниторираната група, модифицирането на дозите и 
на трите антиагреганта съумява да вкара пациен-
тите от хиперреспондерство в „златната среда“ при 
54.3%. Този резултат потенциално би могъл да има 
отношение към редукцията на инцидентите на вся-
какво кървене в посочената популация. 

Достоверно по-голяма честота на всяко кър-
вене се наблюдава при приложението на нови-
те антиагреганти спрямо клопидогрел в общата и 
контролната групи. В мониторираната група не се 
отчита статистически по-висока честота на вторич-
ната крайна точка при новите антиагреганти спря-
мо клопидогрел (тикагрелор р = 0,27; празугрел р 
= 0,22; нови P2Y12-рецепторни блокери р = 0,16). 

В нашето проучване се установява сигнифи-
кантно по-голяма обща клинична полза от приложе-
нието на новите P2Y12-рецепторни блокери спря-
мо клопидогрел (тикагрелор р = 0,004; празугрел 
р = 0,003; нови P2Y12-рецепторни антагонисти р = 
0,015). Този резултат се обективизира чрез комбини-
рания показател NACE (Net Adverse Clinical Events), 
включващ исхемичните събития и голямото кървене. 
Това се дължи, от една страна, на сигнификантна-
та редукция на исхемичните събития с прилагането 
на тикагрелор и празугрел и от друга, на липсата на 
статистически значима разлика при достигането на 
голямо кървене между трите антиагреганта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашето проучване не се установява полза 
от рутинното изследване на тромбоцитната реак-
тивност и промяната на антиагрегантната терапия 
спрямо резултата. Доказаната от нас полза от при-
ложението на новите антиагреганти (тикагрелор и 

празугрел) спрямо терапията с клопидогрел при 
силно високорискови пациенти с ОМИ е в съзвучие 
с новите ръководни правила на Европейското кар-
диологично дружество. От нашите данни се устано-
вява много значима полза от приложението на нови-
те P2Y12-рецепторни блокери спрямо клопидогрел 
за намаляване честотата на исхемичните събития, 
без тази полза да е за сметка на безопасността (по-
вишаване на голямото кървене). Още повече зада-
деният от нас комбиниран показател за глобална 
клинична полза NACE отново показва предимство 
за новите антиагреганти спрямо клопидогрел.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
AСА – ацетилсалицилова киселина
АDP – аденозин дифосфат 
AU – агрегационни единици
HOTPR – high on treatment platelet reactivity
ОКС – остър коронарен синдром
ОМИ – остър миокарден инфаркт
PCI – перкутанна коронарна интервенция  
СКАГ – селективна коронарна ангиография
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

Фокалните тахикардии, произхождащи от ухото 
на лявото предсърдие (ЛП), са редки и са описани 
сравнително неотдавна [1]. Честотата им е около 
2-3% от всички фокални тахикардии [1, 2]. В спе-
циализираната българска периодика няма описан 
случай на фокална тахикардия от ухото на ЛП.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме пациентка на 80 години с анамне-
за за дългогодишна систолно-диастолна артериал-

на хипертония, язвена болест на дуоденума и арт-
розна болест, с оплаквания с давност около седми-
ца от обща отпадналост, много ниско артериално 
налягане и постоянно ускорен пулс с честота око-
ло 140/min. При амбулаторен кардиологичен пре-
глед е назначено лечение с пропафенон, което не 
е започнато. На следващия ден при посещение в 
спешно отделение в амбулаторния лист е вписана 
диагноза „надкамерна тахикардия” и са приложени 
5 mg верапамил интравенозно. Поради персисти-
ране на оплакванията пациенката постъпва 2 дни 
по-късно при нас.

ФОКАЛНА ТАХИКАРДИЯ ОТ УХОТО НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ, ИМИТИРАЩА ФОКАЛНА ТАХИКАРДИЯ ОТ УХОТО НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ, ИМИТИРАЩА 
АТИПИЧНО ПРЕДСЪРДНО ТРЕПТЕНЕАТИПИЧНО ПРЕДСЪРДНО ТРЕПТЕНЕ

Ч. Шалганов, М. Стоянов и К. Алексиева
Клиника по кардиология

Национална кардиологична болница – София

FOCAL TACHYCARDIA FROM THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MASQUERADING FOCAL TACHYCARDIA FROM THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MASQUERADING 
AS ATYPICAL ATRIAL FLUTTERAS ATYPICAL ATRIAL FLUTTER
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Резюме. Фокалните тахикардии от ухото на лявото предсърдие са изключително редки. Представят се с характерна морфо-
логия на Р-вълната на ЕКГ. Представяме случай с такава тахикардия, при който в ЕКГ се регистрира персистиращо 
атипично предсърдно трептене, и едва електрофизиологичното изследване постави коректна диагноза. Едноетап-
но се извърши и успешна катетърна аблация. 
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Summar. Focal tachycardias originating from the left atrial appendage are extremely rare. They present typical P-wave morphology 
on the 12-lead ECG. We present a case with such an arrhythmia, in which the ECG recorded persistent atypical atrial fl utter. 
The correct diagnosis was made only by an electrophysiological study. Successful catheter ablation was done during the 
same procedure.
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При постъпването е в задоволително общо със-
тояние, с артериално налягане 110/80 mm Hg и сър-
дечна честота около 130/min, практически нормален 
физикален статус и лабораторни показатели. На 
стандартната 12-канална ЕКГ се регистрира арит-
мията, показана на фиг. 1. Ехокардиографски се ус-
тановяват дегенеративни клапни промени, нормал-
ни левокамерни обеми и фракция на изтласкване 
48%. С бизопролол 5 mg дневно се постигна много 
добър контрол на камерната честота, но персисти-
рат оплаквания от неприятно сърцебиене и бързо 
настъпващ задух при движение. При мултидетек-
торна компютърна томография на сърцето се уста-
новяват калциеви отлагания в аортния и митралния 
клапен пръстен, задното митрално платно, стените 
на аортния корен, дясната и лявата предна десцен-
дентна коронарна артерия, но без сигнификантни 
коронарни стенози. Лявото предсърдие и ухото му 
са без тромбоза, устията на белодробните вени са 
доста широки, а ухото е с широк вход и размери 
(фиг. 2).

Фиг. 1. 12-канална ЕКГ по време на персистираща тахикардия с 
блок. Скорост на записа 25 mm/s, усилване 1 cm/1 mV

Фиг. 2. Контрастна компютърна томография на лявото предсър-
дие – представен е аксиален срез през ухото на ЛП (LAA)

Предвид лимитиращата симптоматика и редук-
цията на физическия капацитет при работна диа-

гноза персистиращо атипично предсърдно треп-
тене се реши да се направи електрофизиологично 
изследване и катетърна аблация на аритмията.

Изследването се извърши с 4-полюсен катетър 
върху снопа на Хис и 10-полюсен катетър в коро-
нарния синус. Установи се правилна тахикардия с 
базален цикъл 204 ms, съответен на честота 294/
min, AV отношение 3:1/2:1, и възбуждение на коро-
нарния синус от дистално към проксимално. Впо-
следствие в хода на процедурата базалният цикъл 
постепенно се удължи до около 240 ms с малки 
вариации. При опит за повличане на тахикардията 
от проксималния и от дисталния коронарен синус 
се установиха постстимулационни интервали съ-
ответно със 100 и със 78 ms по-дълги от базалния 
цикъл на трептенето. Транссептално пункционно в 
ЛП се въведоха 2 интродюсера, циркулярен мепинг 
катетър и аблационен катетър с отворена иригация 
и 4 mm връх. Чрез система за електроанатомичен 
мепинг EnSite Velocity (St. Jude Medical, MN, USA) 
се изгради анатомична карта на ЛП, ухото му и бе-
лодробните вени, след което се създаде и карта на 
локалното активиране и на биполярния миокарден 
волтаж. Установиха се дифузно намален волтаж и 
цикатрициални зони в септума и по предната стена 
на предсърдието. Изненадващо, при активационния 
мепинг, вместо очакваното кръжащо възбуждение, 
характерно за макрориентри аритмия, каквато е 
предсърдното трептене, се изобрази концентрична 
пропагация на възбуждението, типична за фокал-
на тахикардия, с фокус на най-ранно възбуждение, 
разположен по латералната стена на ЛП ухо, при-
близително по средата между върха и основата му 
(фиг. 3). С аблационния катетър се приложиха 3 ра-
диофреквентни (РФ) апликации в ухото в зоната на 
най-ранното възбуждение. Впоследствие циркуляр-
ният мепинг катетър се въведе в ухото (фиг. 4) и се 
премина към създаване на циркумферентна лезия 
около входа му откъм ЛП. При 9-ата РФ апликация 
тахикардията прекъсна. Приложиха се още 12 РФ 
апликации за завършване на циркумференцията 
около ухото на ЛП. След аблацията тахикардията 
не можа да бъде реиндуцирана с високочестотна 
и програмирана предсърдна стимулация. При това 
със стимулация от коронарния синус и от циркуляр-
ния мепинг катетър се установи, че между предсър-
дието и ухото му има забавено провеждане, но не 
и пълен блок (фиг. 5). Пациентката беше дехоспи-
тализирана на следващия ден с бизопролол 2.5 mg 
дневно и апиксабан общо 10 mg дневно, в синусов 
ритъм (фиг. 6).

Един месец по-късно на амбулаторен хол-
тер-ЕКГ се регистрират синусов ритъм и няколко 
залпа от предсърдна тахикардия с продължител-
ност до 3 секунди.
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Фиг. 3. Триизмерна електроанатомична карта на локалното ак-
тивиране на ЛП – огнището на тахикардията се вижда на панел 
А (зоната в бяло), а концентричното разпространение на възбуж-
дението в панели А и В. Аблационната линия (белите кръгчета) 
около основата на ухото е показана в панел С. А – лява задна 
коса проекция с лека каудална ангулация; В и С – предно-задна 
проекция с лека краниална ангулация

Фиг. 4. Контрастиране на ухото на ЛП преди въвеждане на цир-
кулярен катетър в него (дясна предна коса проекция)

Фиг. 5. Интракардиални електрограми в края на аблацията. А 
– синусов ритъм. Циркулярният катетър в ухото на ЛП записва 
един потенциал (А + V), съвпадащ с QRS-комплекса на повърх-
ностната ЕКГ, докато катетърът в коронарния синус записва 
отделни предсърден (А1) и камерен (V1) потенциали, съвпада-
щи съответно с Р-вълната и с QRS-комплекса на повърхност-
ната ЕКГ. В – при стимулация от проксималния коронарен си-
нус единичният потенциал на циркулярния катетър се разделя 
на предсърден (А) и камерен (V) компонент, като предсърдният 
компонент закъснява с около 100 ms от стимула (S). С – при сти-
мулация от циркулярния катетър локалният потенциал на ЛП 
ухо (А) следва веднага след стимула (S), докато потенциалът 
в проксималния коронарен синус (А1) изостава с около 100 ms. 
Закъснението на далечния потенциал (А или А1 в зависимост 
от мястото на стимулация) показва забавено провеждане. При 
пълен блок през аблационната линия далечният потенциал би 
трябвало да липсва или да е дисоцииран. От горе надолу са по-
казани: I, aVF, V1 – повърхностни ЕКГ отвеждания; PV – циркуля-
рен мепинг катетър; Abl – аблационен катетър; CS – коронарен 
синус; RV – дясна камера; Stim – маркерен канал за стимулите

ОБСЪЖДАНЕ

Фокалните тахикардии, произхождащи от ухото 
на ЛП, са много редки. В специализираната перио-
дика има описани единични случаи и само три се-
рии с общо 34 пациенти [2-4]. Първото им система-
тично характеризиране датира от 2007 г. [2].

В трите публикувани серии ЕКГ характеристики-
те на този вид тахикардия са много близки – всички 
автори описват положителна Р-вълна в отв. II, III, 
aVF, отрицателна Р-вълна в отв. aVL, отрицателна 
или изоелектрична Р-вълна в отв. I, положителна 
или бифазна Р-вълна в отв. V1, изоелектрична или 
положителна Р-вълна в отв. V2-6 [2-4]. При наличие 
на анатомична предилекция повтарящата се ЕКГ 
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характеристика е очаквана. Разликите вероятно 
могат да се обяснят с различната локализация на 
фокуса (септална срещу латерална, базална срещу 
апикална). Освен това е известно, че ЛП ухо показ-
ва 4 морфологични типа, и е възможно това също 
да оказва влияние върху ЕКГ образа [5]. В нашия 
случай ЕКГ-характеристиките на Р-вълната се при-
покриват с описаните преди. Необичайно е обаче 
представянето в ЕКГ като предсърдно трептене, 
т.е. без изолектрична линия и с необичайно висока 
честота за фокална предсърдна тахикардия – почти 
300/min. В трите цитирани по-горе серии честотата 
на тахикардията е била от 105 до 193/min и само 
при 1 пациент тя е била с честота 240/min [2-4].

Активационният електроанатомичен мепинг по-
могна да се постави правилна електрофизиологич-
на диагноза. Първоначално решихме да осъщест-
вим насочена фокална аблация. След първите 3 
неуспешни РФ апликации преминахме към изола-
ция на ухото на ЛП. Интересно е, че след прекъс-
ването на тахикардията се оказа, че всъщност не 
е постигната пълна електрическа изолация, а само 
забавено провеждане между предсърдието и ухото. 
В описаните серии е прилагана фокална аблация, 
вкл. с над 15 РФ апликации директно в ухото на ЛП, 
без да са съобщени емболични усложнения. В на-
шия случай при пациентка с изходен CHA2DS2VASc 
сбор от 4 точки преценихме, че прилагането на ра-
диофреквентна енергия директно в най-честия ем-
бологенен сърдечен източник може да доведе до 
неприемливо повишен риск от тромбоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, фокалната тахикардия от ухо-
то на ЛП може да имитира електрокардиографски 
атипично предсърдно трептене. Коректна диагноза 
може да се постави чрез електрофизиологично из-
следване с електроанатомичен мепинг. Катетърна-
та аблация е ефективна при този рядък вид пред-
сърдна тахикардия.

Библиография
1. Hachiya H, S Ernst, F Ouyang et al. Topographic distribution 

of focal left atrial tachycardias defi ned by electrocardiographic and 
electrophysiological data. Circ J 2005;69(2):205-10.

2. Yun-Long W, L Xue-Bin, Q Xin et al. Focal atrial tachycardia 
originating from the left atrial appendage: electrocardiographic and 
electrophysiologic characterization and long-term outcomes of radio-
frequency ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 2007;18(5):459-64.

3. Yang Q, J Ma, S Zhang et al. Focal atrial tachycardia origi-
nating from the distal portion of the left atrial appendage: character-
istics and long-term outcomes of radiofrequency ablation. Europace 
2012;14(2):254-60.

4. Yamada T, Y Murakami, Y Yoshida et al. Electrophysiologic 
and electrocardiographic characteristics and radiofrequency catheter 
ablation of focal atrial tachycardia originating from the left atrial ap-
pendage. Heart Rhythm 2007;4(10):1284-91.

5. Di Biase L, P Santangeli, M Anselmino et al. Does the left 
atrial appendage morphology correlate with the risk of stroke in pa-
tients with atrial fi brillation? Results from a multicenter study. J Am 
Coll Cardiol 2012;60(6):531-8.

Фиг. 6. 12-канална ЕКГ след аблацията. Скорост на записа 25 mm/s, усилване 1 cm/1 mV

Не е деклариран конфликт на интереси



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXII, 2016, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

Протезният клапен ендокардит (ПКЕ) е 
по-тежка форма на инфекциозния ендокардит 
(ИЕ) и се среща при 1-6% от пациентите с клап-
ни протези и при 10-30% от всички случаи на ИЕ 
[7, 14]. Систематично изследване на 15 попула-

ционно базирани анализа относно 2371 случая 
на ИЕ от 7 развити страни показва нарастване 
на инцидентите от ИЕ, свързан с протезни кла-
пи, повишаване на случаите с подлежащ митра-
лен пролапс и намаляване на тези с подлежаща 
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Резюме. Представяме 7 болни с активен протезен клапен ендокардит (ПКЕ). Средната възраст на пациентите по време 
на ПКЕ е 61 год. (46-73). Всички те бяха с тежка локална неконтролирана инфекция и/или протезна дехисценция 
с хемодинамично значима парапротезна регургитация. Шестима от представените болни (87%) развиха тежки 
усложнения в хода на антибиотичния курс на лечение. Всички претърпяха оперативно лечение за период от сред-
но 52 дни (30-75) от поставяне на диагнозата ПКЕ и сърдечното увреждане. Четирима болни (57%) починаха в 
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ревматична клапна болест [7]. ПКЕ все още е 
асоцииран с трудности при поставяне на диагно-
зата, както и при определяне на оптималната те-
рапевтична стратегия, и с лоша прогноза. Неза-
висимо от подобряването на медикаментозната 
терапия и хирургията ПКЕ все още е свързан с 
висока смъртност [7, 8].

Ранен ПКЕ се дефинира при развитие до 1 го-
дина от операцията и късен – над 1 година. Но това 
разделяне е условно. Важното е не времето от хи-
рургическата процедура до началото на ИЕ, а дали 
ИЕ е придобит периоперативно или не и кои са при-
чиняващите микроорганизми. Голям проспективен 
мултицентров интернационален регистър устано-
вява, че 37% от ПКЕ се асоциират с вътреболнич-
на инфекция или с инфекция, свързана с лечебна 
процедура, извършена в амбулаторни условия при 
екстензивен контакт [22]. 

Патогенезата на ПКЕ се различава съобразно 
типа на контаминацията и типа на протезната кла-
па. В случаите с периоперативна контаминация, ин-
фекцията обичайно ангажира съединението между 
ринга на протезата и анулуса, водейки до перивал-
вуларнен абсцес, дехисценция, псевдоаневрима 
или фистула. При късният ПКЕ могат да същест-
вуват същите или други механизми. Например при 
късен ИЕ на биологична протеза инфекцията често 
е локализирана на платната на протезата, водейки 
до вегетации, руптура на платна или перфорация. 
Последствията са обичайно нова протезна регурги-
тация [2, 7, 8, 14].

Диагнозата при ПКЕ е по-трудна от тази при 
нативния ИЕ. Клиничната изява е често атипич-
на, особено в ранния постоперативен период, в 
който температурно състояние и възпалителен 
синдром са обичайни при липса на ИЕ. Както на-
тивния ИЕ, диагнозата на ПКЕ е главно базирана 
на резултатите от ехокардиографията (ЕхоКГ) и 
хемокултурите (ХК). Обаче и двете са по-често 
негативни при ПКЕ. Въпреки че трансезофагеал-
на ехокардиография (ТЕЕ) е задължителна при 
суспектен ПКЕ, неговата диагностична стойност 
е по-ниска отколкото при нативен ИЕ. Негативна 
ехокардиографска находка е често наблюдавана 
при ПКЕ и не изключва диагнозата. ХК също са 
по-често негативни при ПКЕ в сравнение с натив-
ния [1, 11, 19, 20].

В настоящото проучване представяме случа-
ите на левостранен ПКЕ, лекувани през периода 
от 01.01.2010 г. до 30.06.2013 г. в Националната 
кардиологична болница (НКБ) – София. Това бяха 
6-има пациенти – три жени и трима мъже на средна 
възраст 61 год. (46-73), които съставляват 17% от 

болните, лекувани за активен левостранен ИЕ през 
периода. Целта на проучването е да отчетем дали 
клиничната характеристика и изборът на момента 
за клапната хирургия повлияват клиничния изход 
при болните с ПКЕ.

В този период беше хоспитализирана и паци-
ентка на 67 години (Б.А.В.), аортно клапно про-
тезирана през 1997 г. по повод високостепенна 
аортна стеноза при бикуспидна аортна клапа, ре-
протезирана през 2003 г. поради панус и тромбоза 
на протезата. Болната е с преживян ПКЕ с нача-
ло 20.05.2005 г. след екстракция на 18 зъба през 
април същата година. С токсо-инфекциозен синд-
ром и диагностициран периануларен абсцес на 
аортната протеза (AVR – aortic valve replacement) 
на 31.05.2005 г. Лекувана е в НКБ. От ХК са из-
олирани Escherichia coli, двукратно. Поради ос-
тър холецистит с механичен иктер ѝ е извършена 
лапароскопска холецистектомия на 02.06.2005 г. 
През юни 2005 г. в ХК е изолиран Staphylococcus 
haemoliticus, резистентен към всички антибиотици. 
От ЕхоКГ се проследява дрениране на абсцесната 
кухина към лявата камера и фистула в мембра-
нозния междукамерен септум, отваряща се над 
септалното платно на трикуспидалната клапа в 
дясното предсърдие (фиг. 1). Пациентката е ре-
репротезирана на 25.07.2005 г. Хоспитализацията 
ѝ през периода, който е обект на проследяване в 
настоящия материал, е свързана с реимплантация 
на генератора на постоянен кардиостимулатор – 
VVIM (17.05.2010 г.), имплантиран на 25.07.2005 г. 
поради развит пълен АV блок.

Вторият пациент е жена на 63 год. – И.Т.П. 
Преживяла е ревматизъм и МVR (mitral valve 
replacement) с механична протеза през 1975 г. и 
от 7 години е със сърдечна недостатъчност (СН) 
ІІІ функционален клас (ФК), а през 2003 г. е пре-
живяла и исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ). След 
преболедувана пневмония през юли 2010 г. месец 
по-късно развива токсо-инфекциозен синдром. Ле-
кувана е амбулаторно с перорални антибиотици и 
на 30.09.2010 г. е хоспитализирана в НКБ с кар-
тина на СН ІV ФК до белодробен оток, остра бъ-
бречна недостатъчност, чернодробна дисфункция, 
CRP 40 mg/L. На ЕхоКГ е регистрирана маса веге-
тации 32/17 mm на протезния ринг с високостепен-
на парапротезна регургитация. От ХК е изолирана 
Listeria species monocytogenes – неколкократно. 
На 15.10.2010 г. ѝ е извършен ReMVR. На 12-ия 
постоперативен ден болната е с ИМИ в БЛСМА и 
на следващия ден получава реинсулт. С картината 
на мултиорганна недостатъчност на 10.11.2010 г. 
пациентката почива.
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Третият случай е на М.М.Д. – жена на 73 год. 
Извършени са ѝ МVR и AVR с механични протези 
на 20.07.2010. В предходната на операцията сед-
мица амбулаторно са й извадени 5 зъба под про-
текцията на антибиотик, i.m. Пациентката страда 
от ХОББ и дихателна недостатъчност. Има и хро-
нична бъбречна недостатъчност (ХБН) ІІ степен и 
развива ранен ИЕ на митралната протеза. От ав-
густ 2010 г. е с токсо-инфекциозен синдром, пара-
протезна нискостепенна митрална новоразвита ре-
гургитация и регистрирани 2 вегетации с ЕхоКГ, със 
задълбочаваща се СН до ІV ФК. От направените 5 
ХК е изолиран Enterococcus faecalis – мултирезис-
тентен. След прилагане на 44-дневно адекватно 
антибиотично лечение се постига потискане на въз-
палителния процес, редукция в размера на вегета-
циите до 4-5/1-2 mm и овладяване на СН. Взето е 
решение за динамично наблюдение. Лекувана е в 
НКБ. На 6.10.2010 г. пациентката отново е с трес-
ка, фебрилитет 39°С, CRP 218 mg/L, с чернодробна 
дисфункция, нараснала парапротезна регургитация 
в септалната зона на митралната протеза и ново-
възникнала парапротезна регургитация в латерал-
ната зона. От ХК се изолира Escherichia coli. На 
27.10.2010 г. е извършено ReMVR – ATS 24. Опе-
ративната находка показа перфорационен отвор 
между пръстена на митралната протеза и натив-
ния митрален пръстен в 11 часа – на протежение 
1 сm покрит с масивни вегетации. Експлантация на 
митралната протеза разкри, че нативният пръстен 
е напълно изконсумиран на 1,5 сm. Реинфорсиран 
бе митралният пръстен с полипропиленов катетър. 
Болната завърши летално с картината на полиор-
ганна недостатъчност на 30.10.2010 г.

Четвъртият случай е мъж на 66 г. (П.Х.М.) с AVR, 
извършено на 10.10.2007 г. по повод високостепенна 

аортна стеноза и със СН ІІІ ФК. Освен това пациен-
тът страда от исхемична болест на сърцето (ИБС), 
ХБН І степен и хронична артериална недостатъч-
ност на крайниците (ХАНК). Болният е с фебрилно 
интоксикационен синдром, редукция на телесното 
тегло и прогресираща СН и е диагностициран с ИЕ 
на аортната протеза и митралната клапа от юли 
2011 г. Изолиран е в ХК Enterococcus и е проведе-
на 4-седмична антибиотична терапия в районното 
кардиологично отделение. На 11.08.2011 г. му е из-
вършена оперативна интервенция – ReAVR, MVR 
(с механични протези), TVP, aortocoronary bypass 
(ACB) x 1 RCA с развит периоперативен миокарден 
инфаркт. Оперативната находка е дехисценция на 
аортната протеза в областта на некоронарния си-
нус. Митралната клапа е с високостепенна регурги-
тация с некоаптиращи платна и руптура на предно-
то митрално платно. С общомозъчна симптоматика, 
със задълбочаваща се дихателна недостатъчност 
и нарастваща бъбречна недостатъчност на 21.08 
2011 г. болният почива.

Петият пациент е Й.Н.Б. – мъж на 63 год. На 
07.02.2003 г. поради високостепенна аортна стеноза 
и коронарна болест са му извършени AVR + ACB x 
1. От средата на ноември 2011 г. е с ПКЕ с треска 
– 39°С, и астено-адинамичен синдром. Лекуван е 2 
седмици амбулаторно с перорален антибиотик, без 
ефект. Хоспитализиран е в райнното кардиологично 
отделение с остра бъбречна недостатъчност, ново-
възникнал ЛББ и лява СН, с CRP 29,9 mg/L, с чер-
нодробна дисфункция. От направената ЕхоКГ в НКБ 
се установява периануларен абсцес. На 15.12.2011 г. 
е извършена оперативна интервенция ReAVR – ATS 
23. След екстракцията на аортната протеза – веге-
тация 2/3 сm откъм некоронарното платно; абсцес-
на кухина в областта на фиброзния пръстен между 

А    Б 

Фиг. 1. А и Б. Периануларен абсцес на аортната протеза (пациент І). Дрениране на абсцесната кухина към ЛК и фистула в мембраноз-
ния междукамерен септум, отваряща се над септалното трикуспидално платно в дясното предсърдие
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комисурата на некоронарното и лявото коронарно 
платно с размери 2,5/3 cm, без гноевидни материи.

Шестият пациент е 46-годишен мъж – Ш.А.А. 
На 10.05.1995 г. му е извършена оперативна ин-
тервенция – аортна клапна и съдова протеза – тип 
Bental-Cabrol, поради ануло-аортна ектазия с ди-
секация в областта на синусите на Валсалва. През 
юни 2005 г. пациентът е преживял ИМИ в БЛСМА с 
остатъчна централна хемипареза. През октомври 
2011 г. е установено ИМИ в БДСМА с остатъчна 
хемипареза вляво. Ноември 2011 г. е диагностици-
ран с инфекциозен протезен ендокардит с вегета-
ции на аортната протеза 17/10 mm и парапротезна 
регургитация І+ степен. Проведено му е 3-седмич-
но антибиотично лечение в районното кардиоло-
гично отделение, като вследствие на терапията са 
регистрирани намалели по размер вегетации до 7 
mm дължина, негативни ХК и болният е оставен за 
наблюдение. Преди септичното състояние е с из-
острен хроничен калкулозен пиелонефрит и ХБН І 
степен. На 11 март 2013 г. след простуда пациен-
тът е с нов тласък на ПКЕ и с регистрирана пери-
валвуларна фистула в областта под десния коро-
нарен синус, свързваща пространството в маншо-
на с кухината на лявата камера. Хоспитализиран е 
в НКБ. ХК са позитивни с гентамицин-резистентни 
Enterococcus faecalis, а CRP е 74 mg/L. Проведен е 
28-дневен курс антибиотично лечение, но бъбреч-
ната и сърдечната недостатъчност се задълбоча-
ват. На 11.04.2013 г. е регистриран пристъп на ши-
рококомплексна тахикардия с честота 150 уд./min 
и морфология на десен бедрен блок (ДББ) с дясна 
ос, която е прекъсната с опит за трансезофагел-
на ЕКГ. Изходната ЕКГ показва синусов ритъм, АV 
блок І степен с ЛПрХБ и ДББ. На 20.05 2013 г. на 
пациента е извършена оперативна интервенция 
AVR – condyuit revisio + explantatio and replacement 
– ReBental aortic valve graft 21/24. Оперативната 
находка е 1/2 дехисценция на анастомозата между 
десния коронарен остиум и съдовата протеза; про-
рязване на конеца на шевната линия между изход-
ния тракт на лявата камера и механичната клапа; 
начална дехисценция на анастомозата между съ-
довата протеза и левия коронарен синус. Маншо-
нът е пълен с детритни маси; вегетация – 5/5 mm 
под десния коронарен остиум (фиг. 2). От отстра-
нения детрит и вегетацията на микробиологична 
посявка порастна масово Enterococcus faecalis. С 
картината на задълбочаваща се бъбречна недос-
татъчност до анурия, нискодебитна и застойна СН, 
лабораторна констелация на тежка цитолиза, хе-
пато-ренален синдром, трайна хипотония под 40 
mm Hg, брадикардия, без ефективен отговор на 
външна камерна стимулация на 23.05.2013 г. бо-
лният завършва летално.

Седмият случай е жена (З.Х.М.) на 59 год. с пре-
живян ревматизъм. На 13.03.2007 г. ѝ е направено 
AVR – SorinBicarbon 25, по повод високостепенна 
аортна регургитация. Начало на ПКЕ от 17.05.2013 
г. с треска и фебрилитет до 40°С, CRP – 64 mg/L. 
От ХК са изолирани Staphylococcus aureus. Прове-
ден е антибиотичен курс в районното кардиологич-
но отделение. На 24.06.2013 г. е извършено ReAVR 
– ATS 22, с реинфорсиране на нативния клапен 
пръстен. Оперативната находка е голяма месеста 
вегетация 5/5/15 mm, прикрепена към аортния про-
тезен ринг в областта на комисурата между дясното 
и некоронарното платно. Прораства по левокамер-
ната повърхност на ринга. В същата зона е налице 
дискретна регургитация. В областта на комисурата 
между дясното коронарно и некоронарното платно 
– отвор на абсцесна кухина с възпалителни мате-
рии и панос.

Фиг. 2. А, Б, В. Мъж – Ш.А.А. 46 год. ЕхоКГ находка на паравал-
вуларна фистула под десния коронарен синус, свързваща прос-
транството на маншона с кухината на лявата камера
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РЕЗУЛТАТИ 
От представените 7 пациенти 4 бяха жени (57%) 

на средна възраст към момента на развиване на ен-
докардита – 61 години. Два от случаите бяха с рев-
матична болест (28%), една болна – с бикуспидна 
аортна клапа (14%) и развита високостепенна аорт-
на стеноза, 3-ма пациенти (43%) имаха калцифика-
ционна аортна лезия, един бе с ануло-аортна екта-
зия с локална дисекация на синусите на Валсалва. 
Двама болни бяха с митрален ПКЕ и 5-ма с аортен 
ПКЕ (71%). Една пациентка разви ранен ПКЕ (14%) 
на митралната протеза, с причинител мултирезис-
тентен Enterococcus faecalis, като пред ходната сед-
мица преди операцията ѝ е извършена екстракция 
на 5 зъба в амбулаторни условия с антибиотична 
профилактика, i.m. С предхождаща рискова проце-
дура е още една жена – екстракция (в месеца преди 
диагностицирането на ИЕ) на 18 зъба. Предхождаща 
рискова ситуация преди поставяне на диагнозата ИЕ 
е налице още при 2-ма болни – съответно прекара-
на пневмония и тежка простуда – т.е. общо 57% са 
с предхождаща рискова процедура или състояние. 
Един пациент е с преживян преди година и половина 
протезен ИЕ (14%), т.е. в случая става въпрос за ре-
инфекция, и пациентката с ранния ПКЕ е с рецидив 
на ПКЕ в следващите 10 дни след приключването на 
44-дневен антибиотичен курс с двукратно изолиране 
на друг причинител – при първия пристъп е изоли-
ран мултирезистентен Enterococcus faecalis, а при 
втория тласък – Еscheriсhia coli. Ентерококи бяха 
причинители и при други 2-ма пациенти, като еди-
ният е идентифициран като гентамицин-резистентен 
Enterococcus faecalis. Ентерококите са причинители 
при общо 3 случая (43%) от разгледаните от нас. 
Стафилококови причинители изолирахме при 2-ма 
(28%) – единият със Staphylococcus aureus, а другият 
с мултирезистентен Staphylococcus haemoliticus. При 
пациентката с хемолитичен стафилокок бе изолиран 
и още един причинител – Escherichia coli, в две ХК. 
При един болен изолирахме Listeria monocytogenes 
и един беше с негативни ХК (14%).

С предхождаща СН ІІІ ФК бяха 3-ма (43%). С дру-
га сериозна коморбидност: 4-ма болни бяха с ХБН 
(57%), 1 (14%) – с ХОББ с дихателна недостатъчност, 
1 (14%) бе с ИМИ, 1 (14%) – с чернодробна дисфунк-
ция, 2-ма бяха с ИБС (28%) и 1 с ХАНК (14%). 

В хода на инфекциозния процес остра бъбреч-
на недостатъчност или задълбочаване на предход-
ната имаха 3-ма (43%), 3-ма развиха чернодробна 
дисфункция и 5-ма (71%) – остра или задълбочена 
лява СН до белодробен едем. СRP беше под 120 
mg/L при 5-ма болни – средна стойност 47,2 mg/L и 
само при 1 пациент бе 218 mg/L.

Всички пациенти бяха протезирани – както пър-
вия, така и втория път с механични клапни протези. 
Средният период от диагностицирането на ИЕ до 
клапното репротезиране беше 52 дни (30-75). От Ехо-

КГ и оперативно при 2-ма пациенти бе регистриран 
абсцес с вегетации над 15 mm (28%). Фистула с веге-
тации имаше при 1 (14%) болен, а дрениран абсцес с 
фистула към дясното предсърдие през мембранозния 
междукамерен септум – също при един (14%). Само 
масивни вегетации 32/17 mm бяха налице при един 
пациент. При един случай се наблюдаваше перфо-
рационен отвор между нативния митрален пръстен 
и протезния ринг, при напълно изконсумиран нативен 
пръстен с дехисценция и масивни вегетации и при 
един – скъсване на конци и дехисценция на аортна-
та протеза с вегетации на митралната нативна клапа, 
т.е. при всички бяха налице данни за неконтролируе-
ма фокална инфекция и/или дехисценция с хемоди-
намично значима парапротезна регургитация. Вътре-
болничната смъртност беше 57%. 

ОБСЪЖДАНЕ

В научната литература по проблема се съобща-
ва за доста висока вътреболнична смъртност при 
ПКЕ – от 20 до 40% [8, 18]. Както и при нативния ИЕ, 
прогностичната оценка е от решаващо значение и 
при ПКЕ, тъй като позволява установяването на ви-
сокорискови субгрупи пациенти, при които може би е 
необходима агресивна стратегия. Няколко фактора 
са придружени с лоша прогноза за ПКЕ, включващи: 
стафилококова инфекция, ранен ПКЕ, СН, ИМИ и ин-
тракардиален абсцес. Сред тях усложненият ПКЕ и 
стафилококовата инфекция са най-силните маркери 
и болни с подобна диагноза се нуждаят от агресив-
но лечение. Хирургията за ПКЕ следва генералните 
принципи, очертани за нативния ИЕ. По дефиниция, 
повечето случаи реферирани за хирургия са некон-
тролиран за инфекция ПКЕ или задълбочаваща се 
СН. Цели се радикално отстраняване на инфекти-
рания материал, включително и пълно отстранява-
не на чуждия материал – първоначалната протеза и 
калция, развит след предишната операция [4, 7, 8].

Според Европейските препоръки неконтролира-
ната инфекция (НИ) е персистираща инфекция, ха-
рактеризираща се с висока температура и персисти-
ращи положителни ХК (ППХК) след 7-10 дни от адек-
ватно антибиотично третиране – инфекция, дължаща 
се на резистентни микрооганизми и/или локална НИ 
(абсцес, фалшива аневризма, фистула и нарастващи 
вегетации). Тази гранична точка 7-10 дни е спорна, 
произволна и вероятно твърде дълга. Не е базирана 
на налични доказателства, а на клинични наблюдения 
и експертни мнения. Този период за липса на отговор 
на антибиотичната терапия е твърде дълъг поради 
бързото влошаване на клиничното състояние на па-
циента и това прави хирургията по-рискова. Авторите 
на обширно проучване [13], анализират 256 случая 
на левостранен ИЕ и позитивни ХК при приемането, 
като е обхванат периода от 1996 до 2011 г. От всички-
те 256 болни 89 (35%) са с ППХК след 48-ия–72-рия 
час от започването на антибиотично лечение. Сред 
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тях по-голям е делът на протезните клапи (47 спря-
мо 32%, р = 0,015), периануларните усложнения (37 
спрямо 18%, р = 0,001), атриовентрикуларният блок 
(11 спрямо 4% р = 0,017), повишеното ниво на креа-
тинина (120 спрямо 110 mg/L, р = 0,038). Те развиват 
по-често емболизъм и септичен шок. Като независимо 
свързани с висока вътреболнична смъртност са уста-
новени: ППХК, възраст, инфекция със Staphylococcus 
aureus, сърдечна и бъбречна недостатъчност. ППХК е 
независим рисков фактор, удвояващ риска от смърт 
при пациенти с левостранен ИЕ. 

Известно е, че периануларните усложнения често 
са в основата на неконтролирана инфекция. При аб-
сцес или обширна перивалвуларна оточност или за-
дебеляване се препоръчва сърдечна хирургия, но тя е 
комплицирана и е придружена с висока смъртност. Ехо-
КГ играе ключова роля в диагнозата на ПКЕ, но пери-
валвуларната инфекция нерядко трудно се потвържда-
ва само с ЕхоКГ. При неубедителна ТЕЕ находка се из-
ползват методи от областта на радиологията (cardiac 
magnetic resonance – CMR) и нуклеарната медицина 
– белязани левкоцити (111ln или 99mTc HMPAO), 99mTc 
белязани антигранулоцитни антитела, 67Ga-Citrate или 
белязани антибиотици (99mTc-Ciprofl oxacin ) или Avidin 
в комбинация с 111Ln-Biotin. Позитронната томография 
(positron emission tomography – PET) или хибрид PET/
CT, използвайки 18F-FDG, придобиват нарастващо 
приложение [19]. Повече от 20 години след като са 
одобрени за клинично прилагане, сцинтиграфията с 
радиоактивно белязани левкоцити (СБЛ) е процедура 
на избор за диагнозата на бактериална инфекция при 
парапротезна локализация, инфекция на съдов графт 
или инфекция на циркулаторен асист-дивайс. F. Hyafi l 
и сътр. [11] извършват СБЛ при 42-ма пациенти с ПКЕ. 
Левкоцитите са белязани с 99mTechnetium. Сцинтигра-
фията се извършваше 4 и 24 часа след инжектиране-
то на белязаните левкоцити чрез SPECT/CT система. 
Данните от СБЛ водят до промяна на терапевтичното 
поведение при 29% от изследваните. Разграничава-
нето между хематом и абсцес, тромбоза и вегетация, 
дрениран абсцес и асептична протезна дехисценция е 
трудно да се извърши само по морфологичен аспект, 
регистриран с ЕхоКГ. Регистрирането на левкоцитната 
активност е полезно за определянето на инфектирана 
тъкан. Пациентите с позитивна СБЛ, които бяха опе-
рирани, показаха 100% позитивна предсказваща стой-
ност на интензивния сигнал от СБЛ за наличието на 
абсцес. И обратно – нито едно от лицата с негативна 
СБЛ и третирани медикаментозно не развива рецидив 
на ендокардита по време на 15 ± 10 месеца проследя-
ване. Кои пациенти бяха показани за СБЛ – тези с ин-
фекциозен синдром и/или ЕхоКГ находка, вероятна за 
перивалвуларна инфекция. Изходът на болните беше 
различен в зависимост от наличието и интензитета 
на сигнала, открит със СБЛ. Интензитетът на сигнала 
открит със СБЛ се дължи на локалната инфекциозна 
активност и нейното разпространение. Сравнена е с 

алтернативни техники за изобразяване и откриване на 
перивалвуларни усложнения – с computed tomography 
angiography (СТА) и CMR, които предлагат 3D образи с 
висока резолюция. Протезният материал може да про-
мени качеството на образите от тези техники. Освен 
това чрез тях се постига установяване само на морфо-
логичен аспект и те не са способни да открият наличие 
на инфекция. Резултатите от Fluorine deoxy glucose 
(FDG) – радиоактивен изотоп за РЕТ, който акумулира 
в метаболитно активни клетки, каквито са възпалител-
ните клетки, също са сравнени със СБЛ. Акумулацията 
на FDG обаче е честа в тъкани около неинфектирани 
графтове или материал, където се развива хронично 
асептично възпаление и трудно се диференцира от 
инфекциозен процес. Едно от ограниченията на ме-
тода на сцинтиграфията на белязаните левкоцити е 
наличието на неспецифична левкоцитна акумулация 
в костния мозък на ребрата и стернума, която пречи 
на точното количествено определяне на активността в 
сърдечните площи.

При всички включени в нашето проучване паци-
енти беше диагностицирана с ЕхоКГ, включително 
с ТЕЕ, неконтролирана локална инфекция и/или 
протезна дехисценция с хемодинамично значима 
парапротезна регургитация. При всички тях наход-
ката беше потвърдена интраоперативно. Средната 
възраст на проследените беше 61 год., подобно 
на редица съобщения, отразяващи нарастването 
на възрастта на засегнатите от ИЕ. Във френски 
анализ [6] инцидентите от ИЕ се увеличават през 
периода 1991-1999 г. сред пациентите над 50 го-
дини и достигат пика от 145 случая за 1 млн. при 
мъже между 70-80-годишна възраст при средно 31 
случая годишно на 1 млн. население за останалите 
възрастови групи. Ние наблюдавахме 1 пациентка 
над 70 години и 4 – над 60 години. По-възрастните 
пациенти са с по-честа коморбидност и с по-висок 
оперативен риск. И в нашето проучване намалява 
делът на подлежаща ревматична лезия – само при 
28%. При 57% от тях имаше предхождаща рискова 
процедура или състояние. Засягането на аортната 
протеза доминира (71%), подобно на други съобще-
ния – 57-62% от левостранния ПКЕ [5, 16, 18]. 

Автори [21] анализират дали пациент-протезното 
несъответствие (ППН) повлиява ранната и 6-месеч-
на смъртност при болни с AVR. Те стигат до заклю-
чението, че няма силни доказателства, че умерено-
то ППН (индекс на ефективна клапна площ – ИЕКП 
– 0,85-0,65 cm²/m²) е независим рисков фактор за 
30-дневната и 6-месечна обща смъртност след AVR, 
с изключение на пациентите с ниска ИФ. Тежкото 
ППН (ИЕКП < 0,65 cm²/m²) обаче е предиктор за об-
щата 30-дневна и 6-месечна смъртност за лица с 
аортно клапно протезиранe, независимо от ИФ. В на-
шата група нямаше пациети с аортна протеза с ППН.

При всички изследвани от нас лица ИЕ се изявя-
ваше с токсо-инфекциозен синдром – висока темпе-
ратура, втрисане, загуба на телесна маса. При всич-
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ки бе налице съчетаване с предхождащо хронично 
заболяване – при 4-ма с една (57%), а при остана-
лите 3-ма с ≥ 2 придружаващи сериозни болести 
(ИБС, СН ІІІ или ІV ФК, периферна съдова болест, 
предхождащ мозъчен инсулт, хронична белодроб-
на болест, бъбречна недостатъчност, чернодробна 
дисфункция). В хода на клиничното пролежаване 
и антибиотично лечение 6-ма болни (86%) развиха 
тежки усложнения – задълбочена или новоразвита 
СН до белодробен едем, остра или задълбочена бъ-
бречна недостатъчност, чернодробна дисфункция. 
Вентрикулната тахикардия, каквато наблюдавахме у 
един от нашите пациенти, предполага миокардно ан-
гажиране и определя лоша прогноза [7]. Оператив-
ната интервенция бе извършена средно 52 (30-75) 
дни след диагностицирането на ПКЕ и регистрира-
нето на морфологичната находка, като 4-ма от тези 
болни с тежки усложнения починаха (57%).

Всички пациети с ПКЕ ли се нуждаят от хирур-
гична намеса? Н. Н. Ho и сътр. [9] представят 80 па-
циенти с ПКЕ, 46 от които третирани медикаментоз-
но и 34 – хирургично. Вътреболничната смъртност е 
37% за нехирургичната и 15% за хирургичната група 
(р < 0,05). Alonso-Valle и сътр. [3] съобщават, че от 
122 болни с ПКЕ, 26 са третирани без хирургия и 107 
– оперативно, като вътреболничната смъртност е 
42% за нехирургичните и 26% за хирургичните паци-
енти. Rekik и сътр. [18] анализират 48 лица с ПКЕ. 28 
от тях са третирани нехирургично и 20 – хирургично, 
като вътреболничната смъртност е 14% за не опери-
раните и 35% за оперираните болни (р = NS), като 
при 14% от неоперираните болни се налага опера-
ция на по-късен етап от проследяването. По-голямо 
забавяне при поставяне на диагнозата, по-честа СН 
се наблюдават в хирургичната група. Съвременен 
анализ е извършен от S. Attaran и кол. [4] върху 17 
проучвания, като те сравняват изхода и преживяе-
мостта между хирургично и нехирургично лекувани 
пациенти с ПКЕ. Този анализ показва, че освен ако 
пациентът отказва операция или ако не е кандидат 
за операция поради тежки церебрални усложнения, 
операцията е лечение на избор при ПКЕ. Хирургия-
та трябва да се извърши колкото е възможно по-ра-
но, особено при хемодинамично нестабилни болни 
и при лица със СН, както и при пациенти с клапна 
дисфункция, регургитация/обструкция, дехисценция 
или ануларен абсцес. Инфекция със Staphylococcus 
aureus се обсъжда като индикация за операция при 
ПКЕ дори без сърдечно или клапно усложнение. В 
нашето проучване пациентка с ендокардит, при-
чинен от St. аureus, бе оперирана на 37-ия ден от 
диагностицирането на ИЕ и изолирането на причи-
нителя. Тя е насочена към НКБ след 22-дневно ан-
тибиотично лечение в районно кардиологично от-
деление. Болната с ранния ПКЕ беше третирана 44 
дни с антибиотици и бе взето решение за динамично 
наблюдение. На 7-ия ден след спиране на антиби-
отичното лечение пациентката бе с реинфекция с 

треска, нараснала стара парапротезна регургита-
ция и новопоявила се в друга зона дехисценция на 
митралния протезен ринг. С прояви на чернодробна 
и сърдечна недостатъчност до белодробен едем бе 
предадена за оперативна интервенция, но почина 
на 3-ия постоперативен ден с картината на поли-
органна недостатъчност. Заключение от нашето на-
блюдение, подобно на препоръките от ЕSC и редица 
съвременни многоцентрови проучвания [6, 7, 9] е, 
че тези пациенти трябва да се оперират колкото е 
възможно по-рано, преди развитието на усложнения. 
Периодът за операцията според настоящите Препо-
ръки на ESC варира от 1-2 дни до 1-2 седмици от ди-
агностицирането на ПКЕ със съответното клинично 
или морфологично усложнение.

Дали протезирането с биологична или с ме-
ханична клапа след ИЕ повлиява дългосрочната 
ниска честота на реинфекции? S. Newton и S. 
Hunter [15] анализират 9 от 41 документа, свързани 
с отговора на този клиничен въпрос. При механична 
клапна протеза средната честота на реинфекция е 
приблизително 3-9%, а при биологичните – 7-29%. 
Извън проучванията, сравняващи специфично изхо-
да от двата типа протези, 50% заключават, че няма 
сигнификантна разлика, когато се разделят според 
рисковите фактори и 50% препоръчват механична-
та протеза като по-ниска честота на реинфекция и 
по-голяма преживяемост. The Euro Heart Survey [20] 
установява, че 63% от протезите са механични и 21% 
биологични. Настоящите препоръки на American 
Сollege of Cardiology (АСС/АНА) са имплантиране 
на механична протеза при пациенти < 65 години и 
на биологична – при тези > 65 години, без рискови 
фактори за тромбоемболизъм, но това е базирано 
на клас ІІ доказателственост (конфликтни доказател-
ства или мнения). Тези препоръки не са специфични 
за пациенти с ИЕ, така че е важно да се преразгле-
дат литературните данни, свързана с това. Три [5, 14, 
15] от тези изследвания показват, че при лица под 
60-65 години механичната клапа води до по-голямо 
подобрение, но това не е потвърдено при над 65-го-
дишните. Така че за лицата под 65 год. механична-
та клапа може да представи по-голяма отдалечена 
преживяемост и по-дълъг свободен от реопeрации 
период, когато се сравнява с биопротезите (без дру-
га коморбидност). Това разделяне се стеснява обаче 
при използването на новите генерации биопротези. 

В нашето проучване на пациентите бяха им-
плантирани както първия път, така след ПКЕ, меха-
нични протези и ПКЕ съставлява 17% от всички слу-
чаи с левостранен ИЕ за проследявания период, 
сравним с данни от други съвременни проучвания, 
в които честотата на ПКЕ е между 10 и 30% [7, 14]. 

Обобщавайки резултатите от научната литерату-
ра от 1950 до 2010 г., автори [12, 17] анализират 108 
документа, свързани с тежък активен аортен клапен 
ендокардит и последващо протезиране с хомографт, 
stent-less протези и стандартни протези. Проследяват 
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се за няколкогодишен период честотата на реинфек-
ции и преживяемостта. В сериите с имплантиран хо-
мографт са представени съобщения за реинфекции с 
честота от 3,8 до 6,8%. Yankah и сътр [17] при изслед-
ване на 161 пациенти с ендокардит съобщават за 91% 
свободни от реинфекции за 17 години и 70% преживя-
емост за същия период на проследяване. В stent -less 
сериите Musci и сътр. [17], изследвайки 255 болни с 
ИЕ, съобщават за 8,6% честота на реинфекции, 83% 
свободни от реинфекция за 5 години и 46% 5-годишна 
преживяемост. Същият автор съобщава, че 10-годиш-
ната преживяемост е по-добра при нативен отколкото 
при ПКЕ (р = 0,029). Siniawski [17] сравнява 2 групи па-
циенти, лекувани със stent-less и хомографт и конста-
тира еднаква честота на реинфекция от 4% и по-ниска 
смъртност за stent-less групата (12% спрямо респек-
тивно 16%). В друг анализ, той установява честота на 
реинфекция по-ниска за хомографт и stent-less групи, 
отколкото за лекувани със стандартни протези пациен-
ти – респективно 5,8%, 3,7% и 33%. Stent-less клапите 
и хомографт имат сравнима честота на реинфекции. 
Като се изходи от тези широкомащабни анализи и от 
значително по-малкия дял на реинфекция при хомо-
графт- и stent-less-аортните протези спрямо стандарт-
ните протези и от протезиране, извършено при активен 
аортен ендокардит, се налага идеята, че при високо-
рискова ситуация за реинфекция, би следвало те да 
са за предпочитане при аортното клапно протезиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимо от малкия брой анализирани пациен-
ти с ПКЕ в нашето проучване стигаме до заключение, 
че оперативната интервенция, както е постулирана в 
препоръките на ESC относно ранното хирургично ле-
чение при лица с ПКЕ с неконтролируема инфекция и/
или протезна дехисценция с хемодинамично значима 
парапротезна регургитация, е задължителна. Дока-
зателство за това е високата оперативна смъртност 
57% в нашето изследване при оперираните болни, с 
развити тежки усложнения, в сравнение със съобще-
ните резултати за вътреболнична смъртност от други 
проучвания – 12,5% [16], 26% [3], 35% [18]. Независи-
мо, че хирургията е обсъждана обичайно като най-до-
брата опция, когато ПКЕ причинява тежка протезна 
дисфункция или СН, тя е предприета само при 50% от 
пациентите с ПКЕ в проучването Euro Heart Survey [20]. 
Подобни данни се съобщават и от други автори [3, 18]. 
Според съвременните Препоръки на ЕSC за поведе-
ние при ИЕ, хирургичната стратегия се препоръчва при 
ПКЕ с високорискови подгрупи, идентифицирани чрез 
прогностична оценка – ПКЕ, усложнен със СН, тежка 
протезна дисфункция, абсцес или персистираща ин-
фекция (Клас І и ниво на доказателственост В). Ранна 
хирургична намеса изискват стафилококовия ПКЕ и 
всички случаи на ранен ПКЕ. Радикалното отстраня-
ване на целия чужд материал, включително инфекти-
раните тъкани, е единственият подход за ликвидиране 

на инфекциозния процес и то трябва да се извърши 
колкото е възможно по-рано – преди да се развият сър-
дечни или други органни усложнения.
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Ключови думи: исхемична болест на сърцето, междупредсърден дефект тип sinus venosus, персистираща лява горна празна 
белодробна вена
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Summary. Congenital cardiac anomalies in adults could be in combination with ischemic heart disease. We are presenting 
a case of 60 years old man with nonspecific complaints of fatigue and shortness of breath during exertion. The 
echocardiography has shown right heart chambers dilation and a suspicion of atrial septal defect (ASD) type 
“sinus venosus”. The invasive study has proved such a variant of ASD with anomalous drainage of right superior 
pulmonary vein in right atrium, anomalous persistent left superior vena cava draining in the coronary sinus and 
a significant left main stem stenosis. The oxymetry run has shown a significant left-to-right shunt on atrial level 
and the patient was sent to a combined cardiac operation – aorto-coronary bay-pass surgery and correction of 
congenital cardiac anomaly.
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Дефектът на междупредсърдната преграда, в 
различните му варианти, е един от най-често сре-
щаните вродени сърдечни пороци (ВСП) при въз-
растните. От трите типа дефект на междупредсърд-
ната преграда (ДМП) – тип ostium primum (ASD I), 
тип ostium secundum (ASD II) и тип sinus venosus, 
най-често срещан (75%) е вторият [1]. Съчетанието 
между различни вродени малформации е по-скоро 
правило, отколкото изключение. Междупредсърдни-
ят дефект (МПД) тип sinus venosus в немалък про-
цент от случаите се съчетава с други венозни ано-
малии, като вливане на белодробна вена в дясното 
предсърдие [4]. В по-редки случаи се наблюдават и 
други венозни аномалии. С напредване на възрастта 
се увеличава и вероятността за добавяне и на други 
заболявания, като коронарна атеросклероза.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

60-годишен мъж постъпва в Клиниката с оплак-
вания от задух и лесна умора при обичайни физи-
чески усилия. Оплакванията са с давност от около 
2 месеца. От същият период е регистрирана абсо-
лютна аритмия при предсърдно мъждене. Има арте-
риална хипертония от няколко години, понастоящем 
овладяна с медикаменти. Обективно – без данни за 
белодробен и периферен застой. Аритмична сър-
дечна дейност с фр. 80/min, с умерено разширени 
двустранно сърдечни граници. АН 130/85 mm Hg. От 
ЕКГ – абсолютна нормочестотна аритмия при пред-
сърдно мъждене, атипичен ДББ. Rö-графия – сърце 
на широка основа, силно разширено дясно предсър-
дие, усилен белодробен съдов рисунък. От трансто-
ракалната ехокардиография (ТТЕ) – лявата камера 

е с нормални размери, фракцията на изтласкване е 
57%. Установи се силно разширена – 44 mm и хи-
пертрофична (6 mm) дясна камера, с парадоксал-
но движение на междукамерната преграда (фиг. 1), 
както и разширено дясно предсърдие. Установи се 
трикуспидална недостатъчност III ст. от ануларен 
произход. От трансезофагеалната ехокардиография 
(ТЕЕ) бяха констатирани силно разширени десни 
кухини, без данни за дефект на междукамерната и 
междупредсърдната преграда, при силно увеличен 
кръвоток през белодробната артерия. Установи се, 
също така и свръхразширен коронарен синус (фиг. 
2). От тези данни възникна съмнение за наличен 
вроден сърдечен порок с вероятен ляво-десен шънт, 
което наложи извършването на лява и дясна сърдеч-
на катетеризация с оксиметрия и коронарография. 
От сърдечната катетеризация бе установена сиг-
нификантна стволова стеноза на лявата коронарна 
артерия (ЛКА) (фиг. 3), междупредсърден дефект 
(МПД) тип sinus venosusс аномално вливане на дяс-
на горна белодробна вена в дясното предсърдие 
(фиг. 4) и широка комуникация между предсърдия-
тав зоната на вливане на другите белодробни вени, 
създаваща впечатление за общ венозен колектор. С 
оксиметрията се установи кислороден сатурационен 
скок на предсърдно ниво от 23,8% и съотношение 
белодробен/системен кръвоток – Qp/Qs = 2,53. При 
опит за сондиране на дясна камера, катетърът слу-
чайно попадна в персистираща горна лява празна 
вена, вливаща се в аневризмално разширен (диаме-
тър 5 cm) коронарен синус (фиг. 5). Болният беше 
незабавно насочен към Клиника по сърдечна хирур-
гия, за комбинирана сърдечна операция – аорто-ко-
ронарен байпас, коригиране на междупредсърдната 
преграда, с реимплантация в лявото предсърдие на 
аномално-вливащата се горна дясна белодробна 
вена.

Фиг. 1. Ехокардиографски образ в стандарт-
на парастернална позиция по дългата ос на 
сърцето. Вижда се силно дилатираната и хи-
пертрофична дясна камера с парадоксално 
движение на междукамерната преграда
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Фиг. 2. ТЕЕ образ на сърцето. Вижда се силно дилатирания ко-
ронарен синус

Фиг. 3. Ангиография на лявата коронарна артерия. Вижда 
се сигнификантната стволова стеноза на артерията

Фиг. 4. Катетър с впръскване на контрастно вещество в аномална 
горна дясна белодробна вена, вливаща се в дясното предсърдие

Фиг. 5. Аномална персистираща лява горна празна вена, влива-
ща се в аневризмално разширен коронарен синус

ОБСЪЖДАНЕ

Дефектите на междупредсърдната преграда 
нерядко се откриват едва в зряла възраст, поради 
липсата на оплаквания в продължение на десети-
летия и не особено богатата аускултаторна наход-
ка. Междупредсърдният дефект тип sinus venosus 
със, или без аномално вливане на една или повече 
белодробни влиза в групта на вродените сърдеч-
ни пороци с ляво-десен шънт с умерена тежест 

[3]. При него окислена кръв от белодробните вени 
навлиза в дясното предсърдие и увеличава кръво-
тока през десните сърдечни кухини и белите дро-
бове. Големината на ляво-десния шант (смесване) 
при междупредсърден дефект, както и при всички 
останали комуникационни дефекти, зависи от раз-
ликите в наляганията в лявото и дясното предсър-
дие и големината на дефекта. Наличието при МПД 
на аномално вливане на една или повече белод-
робни вени в дясно предсърдие (ДП) увеличава 
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степента на смесването на окислена с неокислена 
кръв и обемното натоварване на десните сърдеч-
ни кухини. За хемодинамично значим и налагащ 
корекция се приема порок с отношение на бело-
дробен към системен кръвоток ≥ 1,5 и установено 
разширение на десните кухини [5]. В нашия случай 
установихме значително смесване на кръвта на 
ниво предсърдия, категорично налагащо опера-
товното затваряне на дефекта. Наличието на теж-
ка стволова стеноза на ЛКА допълнително наложи 
извършването на спешна комбинирана сърдеч-
на операция. Откритата аномална персистираща 
горна лява празна вена, вливаща се в коронарния 
синус, е допълнителна находка, нямаща отноше-
ние към състоянието и прогнозата при болния. Тя 
не подлежи на оперативно лечение и няма пряко 
отношение към прогнозата на болния. Наличието 
ѝ обаче може да създаде затруднения в диферен-
циално-диагностичен план при ехокардиографско-
то изследване и технически затруднения при из-
вършването на сърдечната катетеризация, когато 
операторът не подозира за съществуването ѝ. Не-
рядко тя се открива случайно при изследването на 
болния. Наличието ѝ може да затрудни оператора, 
например при поставяне на електрокардиостиму-
латор [2, 6]. Пълната сърдечна катетеризация – 
дясна и лява манометрия, оксиметричния „пробег” 
по сърдечните кухини, преминаването на катетъра 
от дясното в лявото предсърдие, лявата атриогра-
фия, венокавографията и целенасоченото търсе-
не на аномално вливащи се белодробни вени, са 
ключът към правилно поставената диагноза. Из-
вършването на модерни образни изследвания като 
контрастно компютър-томографско и ядрено-маг-
нитно резонансно изследване на сърцето, допъл-

нително допринасят за поставянето на диагнозата 
и предопертивната подготовка на болния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комбинацията от исхемична болест на сърцето 
и ВСП в зряла възраст не е рядкост. Откриването на 
ВСП, в случая МПД тип sinus venosus, би трябвало 
да подтикне оператора, към отхвърляне на наличи-
ето и на друг вроден порок, поради нерядкото им 
съчетаване при един и същ болен. Комбинираната 
сърдечна операция – аорто-коронарен байпас и ко-
рекция на ВСП, е лечебният подход при тези болни.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

ВЪВЕДЕНИЕ

В общата популация при деца честотата на 
вродения сърдечен предсърдно-камерен блок (АV 
блок) е 1/11 000-1/22 000, като между 15-30% от 
случаите са свързани със структурно заболяване 

на сърцето. Без лечение вроденият АV блок по-
вишава риска от внезапна сърдечна смърт (ВСС). 
Вроденият дефект в провеждането на импулса се 
свързва и с развитие на сърдечна недостатъчност, 
която може да се проявява в различен период от 
израстването на детето [1, 2].

РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ВРОДЕН АV БЛОК И ИМПЛАНТИ-РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ВРОДЕН АV БЛОК И ИМПЛАНТИ-
РАН ПЕЙСМЕЙКЪР В ДЕТСКА ВЪЗРАСТРАН ПЕЙСМЕЙКЪР В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Св. Йовев
Кардиологична клиника, УМБАЛ "Св. Екатерина" – София

CRT-P IN A PATIENT WITH CONGENITAL COMPLETE AV BLOCK AND IMPLANTED CRT-P IN A PATIENT WITH CONGENITAL COMPLETE AV BLOCK AND IMPLANTED 
PACEMAKER DURING CHILDHOODPACEMAKER DURING CHILDHOOD

Sv. Iovev 
Clinic of Cardiology, UMHAT “Sv. Ekaterina” – Sofi a 

Резюме. Левокамерната дисфункция се среща рядко при пациенти с вроден пълен атрио-вентрикуларен (AV) блок и 
имплантиран постоянен пейсмейкър в детска възраст. Стимулацията на върха на дясна камера е предпочи-
тан и основен метод на избор при тези пациенти. Поради вродеността на пълния AV блок, тези пациенти често 
са напълно зависими от стимулацията. Стимулацията от върха на дясна камера удължава времетраенето 
на камерния комплекс (QRS), създава асинхронност на камерната контракция и може да бъде свързан с 
реализирането на понижена левокамерна функция във времето. Надграждането на антибрадикардните сти-
мулатори с ресинхронизиращата терапия се явява алтернатива за лечение на сърдечна недостатъчност при 
тези пациенти. Представяме кратко обсъждане на техническите предизвикателства и медицински решения 
при подобни случаи.

Ключови думи: вроден пълен атрио-вентрикуларен блок, камерна асинхронност, сърдечна ресинхронизираща терапия
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Summary. Left ventricle dysfunction rarely occurs in patients with complete congenital atrium-ventricle block and implanted 
permanent pacemaker in childhood. Right ventricular apex stimulation is preferred and basic method of choice in 
these patients. Due to the congenitalness of the complete AV block, these patients are in most of the cases fully 
dependent on stimulation. The stimulation from the apex prolongs the continuation of QRS complex. It creates 
asynchrony between the ventricles’ contraction and can be related to decreasing of left ventricle function in time. 
The upgrades of anti-bradycardia pacemakers with resynchronization therapy ones is an alternative for treatment of 
heart failure in these patients. We would like to present a short discussion about the technical challenges and medical 
solutions in such cases.
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Пациентите с вроден пълен АV блок и имплан-
тиран постоянен пейсмейкър са подложени на по-
стоянна камерна стимулация, считано за относи-
телно благоприятен ефект, който не променя нор-
малната продължителност на живот.

Класическото място за извършване на постоян-
ната камерна стимулация при деца е стимулиране 
на върха на дясната камера (ВДК). Използването на 
ендокарден или епимиокарден метод със съответ-
ните електроди не променя съществено мястото на 
стимулация. 

Стимулацията от върха на ДК създава нефизио-
логична възбудимост на камерите и променя тяхна-
та естествена последователност на съкращаване. 
Зараждането на атипичен импулс на ненормално 
място, създава условия за ретроградно разпрос-
транение на импулса през нормалната проводна 
система и забавяне на съкратимостта на лявата 
камера (ЛК) във времето, което се дефинира като 
камерна асинхронност. 

Камерната асинхронност е свързана с множе-
ство краткосрочни отрицателни въздействия: не-
хомогенна контракция на ЛК стена с парадоксално 
движение на септума, променено диастолно пълне-
не на ЛК и повишено левокамерно систолно наляга-
не и нарушен коронарен кръвоток [3, 4, 5].

Постоянната ДК стимулация може да индуцира 
хисто-патологични аномалии, свързани със създа-
дената ЛК дисфункция. Хистопатологичните проме-
ни, доказани биопсично, се изразяват в промяна на 
размера на миофибрите, фиброза, отлагането на 
мазнини, склероза и митохондриални морфологич-
ни промени. Тези данни показват, че постоянната 
върхова деснокамерна стимулация може да окаже 
неблагоприятна промяна в растежа на миоцитите и 
потенциално допринася за намалена левокамерна 
функция и изява на сърдечна недостатъчност в го-
дините [6].

Изследвани са различни позиции за стимулация 
на сърцето и ефекта върху левокамерната функция. 
Независимо от очакваните обещаващи резултати от 
септалната стимулация на дясна камера, в крайна 
сметката не показа предимство пред класическата 
стимулация от върха на дясна камера [7, 8, 9].

Левокамерната върхова стимулация хемодина-
мично превъзхожда стимулация от връх на дясна 
камера и стимулацията на свободната стена на 
лява камера.

Независимо от благоприятната хемодинамич-
на тенденция левокамерната върхова стимулация 
е ограничена и лимитирана в рамките на детската 
сърдечна хирургия [10].

Проследявани са пациенти със структурно здра-
ви сърца с продължителна камерна стимулация от 
върха на дясна камера и променен имунологичен 

статус. Пациенти с продължителна деснокамерна 
стимулация от върха на дясна камера с положите-
лен ревматоиден фактор и налични антинуклеарни 
антитела – АNA, са предразположени към кардио-
миопатия и по-лоши клинични резултати [11].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме 20-годишна жена с вроден пълен 
АV блок (фиг. 1, 2), имплантиран постоянен VDD 
пейсмейкър в дясна подключична зона с униполя-
рен електрод, пласиран на връх на дясна камера. 
От ЕКГ данните се регистрира Р-синхронизирана 
униполярна камерна стимулация (фиг. 3). Извърше-
ни две реимплантации на пейсмейкър модел VDD 
съответно на 9- и 14-годишна възраст. След втората 
реимплантация на 19-годишна възраст се просле-
дява тежка левокамерна дисфункция, без данни за 
сърдечна декомпенсация, започната e и адаптирана 
оптимална медикаментозна терапия. От 3-4 месеца 
e с прояви на застойна сърдечна недостатъчност – 
III-IV функционален клас по NYHA (New York Heart 
Association). Насочена e към Клиниката за преценка 
за типизация за сърдечна трансплантация.

При приемането в Клиниката пациентката бе с 
тежка левокамерна дисфункция с фракция на изтлас-
кване 20%. ЕКГ данните показаха Р-синхронизирана 
VDD стимулация, с продължителност на стимулира-
ния камерен комплекс – QRS: 180 ms. От холтер-ЕКГ 
се установиха нарушен сензинг на Р-вълната и проя-
ви на дисфункция на пейсмейкъра (фиг. 4). 

С оглед възрастта на пациентката, неясната 
реализация на сърдечна трансплантация във вре-
мето и в съответствие с настоящите препоръки, се 
прецени, да се планува за имплантация на ресин-
хронизираща система [12].

Процедурата бе извършена от страната на пър-
вичната имплантация, чрез пункция на дясна вена 
субклавия и въвеждане на водач (фиг. 5). След 
интубиране на коронарния синус с електрофизио-
логичен катетър бе въведен интродюсер за десен 
достъп. Използван бе катетър 90o за селектиране 
на венозната система на коронарния синус. Визуа-
лизира се добър средностоящ постеро-латерален 
клон, прицелен венозен съд за стимулация на лява 
камера (фиг. 6). Не е извършвана обтурационна ве-
нография. Имплантираха се биполярен електрод за 
стимулация на лявата камера, биполярен електрод 
в ухото на дясно предсърдие и биполярен електрод 
на върха на дясната камера (фиг. 7). Имплантира-
ните електроди са с оптимално добри параметри 
на стимулация и сензиране. Имплантацията на нов 
деснокамерен електрод се наложи, поради факта, 
че наличният униполярен електрод, пласиран през 
1999 г., бе с нарушена изолация. Позицията на 
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електрода беше опъната, поради растежа на детето 
и имаше данни за лоша сензираща функция. Всич-
ко това определяше несигурна работа на електрода 
в бъдеще, което и изисква имплантацията на нов 
деснокамерен електрод.

Имплантиран бе CRT-P. Болната бе клинично 
проследявана. На втората година от импланта-

цията, тя бе дефинирана като суперреспондер с 
фракция на изтласкване 58% и I-II функционален 
клас.

Пациентката и майка ѝ са с положителен рев-
матоиден фактор (2.8 пъти над нормата) и с на-
лични антинуклеарни антитела – АNA (4 пъти над 
нормата).

Фиг. 1. ЕКГ – вроден пълен AV блок на 1 месец

Фиг. 2. ЕКГ – вроден пълен AV блок на 1 месец

Фиг. 3. ЕКГ – P-синхронизирана униполярна стимулация 
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Фиг. 4. Дисфункция на VDD пейсмейкъра с нарушен сензинг на P-вълната

Фиг. 5. Десен достъп през вена субклавия се визуализира: въ-
веден водач и VDD униполярен бифоркетен електрод, който 
вследствие на израстването на пациента е с опъната конфи-
гурация, което определя и нарушената сензираща функция на 
деснопредсърдния електрод.

Фиг. 6. Средностоящ постеро-латерален клон, подходящ за 
стимулация на лява камера

Фиг. 7. Имплантация на електродите: 1 – стар деснокамерен VDD униполярен бифоркетен електрод. 
2 – левокамерен биполярен електрод с активна фиксация, пласиран в средностоящ, постеро-латерален клон. 

3 – деснокамерен биполярен електрод с активна фиксация, пласиран в типична позиция – върха на дясна камера. 
4 – деснопредсърден биполярен електрод с активна фиксация, пласиран в типична позиция – ухото на дясно предсърдие
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ОБСЪЖДАНЕ

Имплантацията на постоянен пейсмейкър в дет-
ска възраст при вроден пълен атрио-вентрикулен 
блок е единствен  и надежден метод за лечение на 
този етап.

Използвани са различни методи и видове на 
стимулация. Прилагането на електроди с активна 
фиксация и DDD стимулация, е метод със значител-
ни ползи и предимства. Септалната деснокамерна 
стимулация е предпочитана от повечето оператори, 
като една от основните причини е избягването на 
широкия камерен комплекс [13].

Имплантацията на VDD стимулатор е със зна-
чителни недостатъци, проявени във времето. Елек-
тродите за VDD са по-дебели от биполярните еди-
нични стандартни камерни електроди и не се пред-
лагат такива с активна фиксация.

С израстването на детето се наблюдава опъване 
на електрода и нарушаване на сензиращата функция 
на деснопредсърдния електрод и реализиране на АV 
блок. При дисфункция на тези електроди се увелича-
ва риска от усложнения при експлантацията им. Друг 
недостатък на VDD пейсмейкърите е, че сензорът за 
движение е активен само при VVI режим [14].

В конкретния случай имаме дисфунция на дес-
нопредсърдния електрод, реализиране на сърдечна 
недостатъчност на фона на допълнителни усложня-
ващи фактори (положителен ревматоиден фактор и 
налични антинуклеарни антитела – АNA) и с много 
добър терапевтичен и клиничен ефект спрямо сър-
дечната недостатъчност при надграждането стиму-
лиращата система от VDD със CRT-P.

Според автора положителният ревматоиден 
фактор и наличните при детето и майката антинук-
леарни антитела – АNA, са допълнителни фактори 
за влошаване на помпената функция на лявата ка-
мера във времето.

Значителното клинично подобрение след им-
плантацията на CRT-P системата определя пей-
смейкърната индуцирана камерна асинхронност, 
като най-вероятна причина за реализирането на 
кардиомиопатията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ресинхронизиращата система при пациенти 
с имплантиран антибрадикарден стимулатор при 

вроден пълен AV блок и реализирана кардиоми-
опатия се явява алтернативен метод на сърдечната 
трансплантация.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Персистиращата лява горна празна вена (PLSVC) 
е вродена венозна аномалия, представляваща спе-
цифична пречка при имплантирането на постоянен 
кардиостимулатор. В настоящия клиничен случай 
накратко описваме появилите се интрапроцедурни 
проблеми при имплантирането на бивентрикулен кар-
диовертер-дефибрилатор, вследствие на установена 
PLSVC.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представяме 51-годишен мъж с дилатативна 
кардиомиопатия и застойна сърдечна недостатъч-

ност клас III по NYHA (New York Heart Association), 
насочен за сърдечна ресинхронизираща тера-
пия (CRT). Пациентът беше с тежка левокамерна 
дисфункция с фракция на изтласкване 25-30%. 
Имаше ЕКГ данни за синусов ритъм, с ляв бедрен 
блок, с продължителност на камерния комплекс – 
QRS: 180 ms, и от холтер-ЕКГ бяха налице данни за 
непродължителна камерна тахикардия.

В съответствие с настоящите препоръки, паци-
ентът бе плануван за имплантация на ресинхрони-
зираща система с дефибрилатор – CRT-D.

В началото на процедурата, след пункция на ля-
вата вена субклавия и въвеждането на водач, се по-
яви подозрението за PLSVC. При извършената вено-
графия диагнозата се потвърди – налична PLSVC с 

ИМПЛАНТАЦИЯ НА РЕСИНХРОНИЗИРАЩ КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР – CRT-D, ИМПЛАНТАЦИЯ НА РЕСИНХРОНИЗИРАЩ КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР – CRT-D, 
ОТ ДЯСНАТА СТРАНА ПРИ НАЛИЧНА ПЕРСИСТИРАЩА ЛЯВА ГОРНА ПРАЗНА ВЕНАОТ ДЯСНАТА СТРАНА ПРИ НАЛИЧНА ПЕРСИСТИРАЩА ЛЯВА ГОРНА ПРАЗНА ВЕНА

Св. Йовев
Кардиологична клиника, УМБАЛ “Св. Екатерина” – София

RIGHT-SIDED IMPLANTATION OF CRT-D IN A PATIENT WITH PERSISTENT LEFT RIGHT-SIDED IMPLANTATION OF CRT-D IN A PATIENT WITH PERSISTENT LEFT 
SUPERIOR VENA CAVASUPERIOR VENA CAVA

Sv. Iovev 
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Резюме. Персистираща лява горна празна вена е вродена аномалия, което създава съдово венозно препятствие при им-
плантиране на постоянен електрокардиостимулатор. В този клиничен случай се представя имплантиране на би-
вентрикулен кардиовертер дефибрилатор при пациент с персистираща лява горна празна вена. Венозната анома-
лия е регистрирана по време на процедурата, което определя и промяната на медицинския подход. Представяме 
кратко обсъждане на техническите предизвикателства  и медицински решения при подобни случаи.

Ключови думи: сърдечна ресинхронизираща терапия,  имплантируем кардиовертер дефибрилатор, персистираща лява горна 
празна вена
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Summary. Persistent left superior vena cava (PLSVC) is a congenital anomaly, which creates intravenous vascular malformation, 
which is an obstacle during implantation of a permanent pacemaker. In this case, we present implantation of a Cardiac 
Resynchronization Therapy device (CRT-D) in patient with PLSVC. The anomalies of the vessels were observed during 
procedure which has defi ned the change of our implantation approach. We would like to present you a short discussion of 
the technical challenges and medical solutions in such cases
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дренаж в голям коронарен синус (фиг. 1) с бедна по-
стеролатерална мрежа. Поради големия размер на 
коронарния синус в случая не можеше да се извърши 
оклузивна венография. След селективно катетери-
зиране на коронарния синус се установи наличие на 
един единствен съд – ниско разположен постеро-ла-
терален клон (фиг. 2). Имплантира се електрод за сти-
мулация на лявата камера в същия клон (фиг. 3).

Извършени бяха множество опити за пласиране 
на дефибрилиращ електрод в дясната камера. Из-
ползваха се различни техники с насочващ се стилет 
за пласиране на дефибрилиращия електрод, които 
бяха неуспешни. Една от основните причини за не-
успеха да се пласира електродът в дясна камера 
беше образуването на S-образна извивка на елек-
трода, при левостранния достъп, PLSVC и подхода 
към дясна камера. Тази S-образна линия на елек-
трода създаде техническо препятствие да се насо-
чи и обърне електродът към върха на дясна камера. 
Невъзможността да се пласира дефибрилиращият 
електрод в дясната камера наложи да се премине 
към десен достъп.

На втори етап процедурата продължи с десен 
достъп също чрез пункция на дясна вена субкла-
вия. След прилагане на селективна венография се 
установи съществуването на дясната горна празна 
вена с много малък калибър (фиг. 4).

През така създадения венозен достъп: дясна 
вена субклавия, PLSVC и коронарен синус, се из-
върши успешна имплантация на два електрода. 
Първият дефибрилиращ електрод с активна фикса-
ция за стимулация на дясна камера и вторият елек-
трод с активна фиксация за стимулация на дясно 
предсърдие (фиг. 5).

Извършиха се няколко опита да се имплантира 
третият биполярен електрод за стимулация на лява 
камера. След успешна имплантация и пласиране 
на електрода в единствения наличен съд за стиму-
лация на ЛК, се реализираха няколко дислокации.

Поради продължителността на процедурата и 
наличието на един единствен съд, който е неприце-

лен за стимулация на лява камера, се прецени при 
пациента да се имплантира епимиокарден елек-
трод за стимулация на лява камера.

На втори етап се имплантира епимиокарден 
електрод за стимулация на лява камера с опти-
мални параметри на стимулация, чрез левостранна 
странична торакотомия на петия ден след първата 
процедура (фиг. 6).

При първичната процедура се имплантира 
CRT-D устройство, което бе поставено в пектора-
лен джоб вдясно, свързан съответно към дефибри-
лиращия електрод на дясната камера и електрода 
за дясното предсърдие. 

Извършено бе тестване на дефибрилиращата 
система на устройството по протокол за провер-
ка. След потискане на съзнанието с интравенозна 
анестезия се извърши успешно индуциране на ка-
мерно мъждене с програматора по протокол. Ус-
тройството правилно разпозна аритмията и с 14 J 
шок се извърши успешно кардиоверзио. Впослед-
ствие, устройството бе програмирано с начален 
шок от 25 J (14 J плюс 11 J за предпазен марж).

При пациента се извърши безжичен телеметри-
чен контрол.

На шестия месец и първата година след им-
плантацията електродите са стабилни и с напълно 
нормални параметри.

От показателите от ЕхоКГ и от данните за функ-
ционалния клас се прие, че пациентът попада в гру-
пата на респондерите.

ОБСЪЖДАНЕ

PLSVC присъства при 0.3-0.5% от общата попула-
ция [1]. Пациентите с вродени аномалии имат пo-ви-
сок процент на налична персистираща лява горна 
празна вена (5-10%). Тази аномалия обикновено се 
открива случайно при имплантиране на кардиости-
мулатор – 0,66%. Имплантирането на електроди на 
фона на PLSVC често е трудно и определено създа-
ва техническо предизвикателство. Имплантирането 

Фиг. 1. Венография, потвърждаваща PLSVC 
с дренаж в голям коронарен синус Фиг. 2. Нискостоящ постеро-латерален клон Фиг. 3. Имплантация на левокамерен елек-

трод в нискостоящия постеро-латерален клон
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на повече от един електрод изисква прилагането на 
повече от една техника, както и необходимостта от 
използването на различни форми, видове и модели 
стилети. Имплантацията на дефибрилиращ и левока-
мерен електрод при PLSVC е особено специфична и 
взискателна процедура. Опитът на оператора често 
определя крайния процедурен успех [2].

Визуализация на венозната система на сърцето 
с обтурационна венография често е невъзможна, по-
ради факта, че коронарният синус е силно разширен 
и образува един общ корпус с персистиращата лява 
горна празна вена. В конкретния случай чрез достъп 
през лява вена субклавия случайно открихме PLSVC. 
Коронарният синус и персистираща лява  горна празна 
вена образуват единна обща венозна система с изра-
зена S-образна конфигурация. Левостранният достъп 
в случая  създава такава извивка на  дефибрилиращия 
електрод, която не дава възможност за насочване и 
обръщане на позицията на електрода в нужната посо-
ка, и е основната причина дефибрилиращият електрод 
да не  бъде пласиран в дясна камера. Същият достъп 
е подходящ за пласиране на левокамерния елекрод. 
Поради необходимостта да се имплантира ресинхро-
низиращо устройство с кардиовертер, пласирането на 
дефибрилиращия електрод се явява основна и най-ва-
жна част от системата и определя крайния успех. 
Имплантацията на дефибрилиращия елекрод стана 
успешна при десния достъп. От своя страна десният 
достъп даде затруднения при стабилното позициони-
ране на левокамерния елекрод. След успешното пла-
сиране на ЛК електрод се установиха непосредствени 
дислокации, които се обясняват с променената обща 
венозна ситуация при този достъп. Поради това, че съ-
ществува един единствен венозен съд на коронарния 
синус, който се явява неприцелен за стимулация на ЛК 
и интрапроцедурните дислокации при десния достъп, 
се прецени, че е удачно в случая да се имплантира 
епимиокарден електрод. Нямаше затруднения при 
пласирането на дясно предсърдния електрод, който 
беше въведен ретроградно и пласиран в ДП.

Не се обсъждаше използването на дясна горна 
празна вена, която поради малкия калибър се оказа 
неподходяща за въвеждане и пласиране на елек-
троди. В случая може да се приеме, че пациентът е 
с хипопластична дясна горна празна вена и практи-
чески е без достъп.

Остава въпросът за ефикасността на шоковата 
терапия при десностранна имплантация на дефи-
брилираща система. Основно трябва да се вземе 
предвид промяната на шоковия вектор, което опре-
деля задължителното извършване на тест и опре-
деляне на прага на дефибрилация [3].

Проучвания показват, че праговете на дефибри-
лация и смъртността са по-ниски при левостранна 
имплантация в сравнение с десностранната. Въ-
преки това, след подходящо програмиране, безо-
пасността на шоковата терапия е без съществена 
разлика, сравнена с имплантация от ляво [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, имплантацията на ресинхрони-
зираща система с дефибрилираща функция при 
наличие на персистираща лява горна празна вена 
е предизвикателство и крайния резултат зависи от 
опита на оператора.
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