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Понятие за саркоПения

Саркопенията е намаляване на мускулната 
маса и мускулната сила и се счита за един от отли-
чителните белези на процеса на стареене. Съвре-
менните възгледи за  сакропенията  я приемат като 

следствие от множество медицински, поведенче-
ски и екологични фактори, които са характерни за 
възрастните хора. Кардиолозите и гериатрите имат 
силен интерес към изучаването на сакропенията 
заради вредно въздействие на намалената физи-
ческата функция, която е може би единствената 

САРКОПЕНИЯТА КАТО ФАКТОР В РАЗВИТИЕТО НА СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 
– ОБЩИ ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ПЪТИЩА И МОДЕЛИ

К. Господинов, Н. Станчева и С. Тишева
Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”, Медицински университет – Плевен

SARCOPENIA AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HEART FAILURE-COMMON 
PATHOPHYSIOLOGICAL ROUTES AND PATTERNS

K. Gospodinov, N. Stancheva and S. Tisheva
Departement of Cardiology, Pulmonology and Endocrinology, Medical University – Pleven

Резюме. Терминът саркопения се използва за обозначаване на прогресивно намаляване на мускулната маса и мускулната 
сила, коeто засяга по-възрастните хора и e причинa за  голям процент от уврежданията в късна възраст. Много 
изследвания са фокусирани върху патофизиологичните механизми, които могат да обяснят развитието на сакро-
пенията и по-специално върху сигналните пътища, участващи в този процес. Други механизми изучават  липсата  
на физическа активност, оксидативен стрес, хроничното възпаление и общите промени в състава на тялото. Уп-
ражненията са единствената интервенция, която може да предотврати и, до известна степен, да  намали сакропе-
нията при по-възрастни индивиди. Въпреки това, връзката между физическата активност и процеса на саркопения 
остават неясни. Сегашните усилия са насочени към изучаване на  някои генетични характеристики, увеличаващи 
риска от сакропения. В този обзор разглеждаме някои патофизиологични връзки между саркопенията и сърдечна-
та недостатъчност.

Ключови думи: стареене, физически упражнения, мускули, саркопения, сърдечна недостатъчност
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Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: drkdg@abv.bg 

Summary. The term sarcopenia is used to indicate the progressive reduction in muscle mass and muscle strength that affects older 
persons and causes a large percentage of late-life disability. Searching for potential targets for intervention, many studies 
are currently focusing on the pathophysiologic mechanisms that may explain the development of sarcopenia, and in 
particular on the signaling pathways involved in this process. Other mechanisms being studied include physical inactivity, 
oxidative stress, chronic inflammation and general changes in body composition. Exercise is the only intervention that 
can prevent and, to a certain extent, reduce sarcopenia in older individuals. However, the relationship between physical 
activity and the intrinsic process of sarcopenia remains unclear. Current efforts are aimed at understanding whether some 
genetic characteristics exist that increase the risk of sarcopenia. In this review, we provide a list of pathophysiologycal links 
between sarcopenia and heart failure.

Key words: aging, physical exercise, muscles, sarcopenia, heart failure
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или най-честата причина за инвалидност в по-къс-
ните етапи на човешкия живот [1]. Намаляването на 
телесната маса има ефект върху здравето. Броят 
физиологични функции, които се провеждат в рам-
ките на мускулните тъкани оказват критично въз-
действие върху човешкия метаболизъм. Мускулите 
са важен резерв на телесни протеини и енергия, 
които могат да се използват при екстремни усло-
вия на стрес или недохранване. Аминокиселините 
могат да бъдат мобилизирани по време на остри 
инфекции и се използват като градивни елементи 
за антитела. Хормоните се произвеждат и катабо-
лизират в рамките на мускулната тъкан.

Намаляването на мускулната маса въздейства 
отрицателно върху метаболизма, адаптацията и 
имунологичния отговор спрямо болестта, намаля-
вайки способността на тялото ни да се противопос-
тавя на екологичните предизвикателства. Намале-
ната мускулна сила е силен предиктор за смърт-
ност независимо от всички други известни рискови 
фактори и заболявания. 

Саркопенията е основният фокус на много изследо-
вателски проекти, провеждащи се в момента в областта 
на епидемиологията, физикалната медицина, моле-
кулярната биология и генетика. Въпреки това, дори и 
прости въпроси като създаване на стандартни критерии 
за клинична дефиниция или вземане на решение дали 
стойностите на мускулната сила и маса трябва да се ко-
ригират спрямо възрастта не са изяснени.

ролята на саркоПенията При сърдечна  
недостатъчност

Съществува разширяваща се популация от 
страдащи от сърдечна недостатъчност (СН), дължа-
ща се на нарастващото разпространение на страда-
щите от инфаркт на миокарда, диабет, хипертония, 
хронично бъбречно заболяване и затлъстяване. 
Все по-голям е интересът към ролята на хранене-
то при всички форми на СН, предвид наблюдени-
ята за недостатъците на микро- и макронутриенти, 
загуба на телесна маса или саркопения и връзките 
им с хоспитализацията и смъртността. Тези рискове 
могат да се модифицират чрез стратегии, подобря-
ващи храненето и двигателната активност при тази 
уязвима част от населението [3].

Сърдечната дисфункция е основен фактор, огра-
ничаващ физическата активност при пациентите със 
CH. Аномалиите на скелетните мускули, които чес-
то придружават CH, също могат да допринесат за 
умора и диспнея [4]. В напреднала възраст натруп-
ването на „сърдечна скелетна миопатия“ с възрас-
товозависима мускулна редукция може да доведе 
до по-тежко функционално увреждане [5]. 10-15% 
от пациентите със CH развиват сърдечна кахексия 

– състояние, характеризиращо се със загуба на те-
лесно тегло, дължащо се на загуба на мускулна и 
мастна тъкан. Сърдечната кахексия има драматично 
прогресивно въздействие при пациентите със CH и 
е с 18-месечна смъртност до 50% [6]. Освен това, 
сърдечната кахексия влошава функционалния капа-
цитет на пациентите със CH в по-голяма степен от 
влошаването, което може да се очаква въз основа 
оценката на сърдечната функция [6].

Докато загубата на телесно тегло е определящ 
компонент на кахексията, саркопенията (т.е. свър-
заната с възрастта загуба на мускулна маса и сила/
функция) не е задължително да се свързва с проме-
ни в телесното тегло, тъй като намаляващата мус-
кулна маса може да бъде маскирана чрез пропор-
ционално увеличение на мастната тъкан. Такова 
явление може да попречи на клиничното откриване 
на саркопения и изисква използването на техники за 
изобразяване, включително двуенергийна рентге-
нова абсорбометрия, компютърна томография или 
магнитно резонансно изображение, за количествено 
определяне на мускулната маса. От клинична глед-
на точка е практически невъзможно да се направи 
разграничение между саркопенията и свързаното с 
кахексия мускулно изхабяване в напреднали стадии 
на CH. Все пак, трябва да се отбележи, че мускулна-
та маса се губи по-рано от мастната тъкан по време 
на прогресията на CH. По този начин по-възрастните 
пациенти със CH могат да развият саркопения, пре-
ди да станат кахектични [6]. 

Пациентите с тежка CH проявяват множество 
хистологични аномалии в скелетната мускулатура, 
наричани общо „сърдечна скелетна миопатия“ [7]. 
Две трети от случаите на напреднала СН имат ат-
рофия на мускулните фибри и намалена капиляр-
на плътност. Закръглеността на миофибрите, която 
е вторична и отока на миофибрите, както и отла-
гането на фиброзна и адипозна тъкан, променят 
мускулната структура и ориентацията на влакната, 
като допълнително намаляват капацитета за гене-
риране на сила. Природата на мускулните промени 
при саркопенията е съвсем различна. По време на 
стареене, вследствие на селективна денервация и 
загуба на бързи моторни единици, влакната от тип II 
са по-податливи на атрофия от влакна тип I и има с 
26% намаление на площта на напречното сечение 
на влакна при индивиди на 80 години в сравнение 
с 20-годишните. От приблизително 80-годишна въз-
раст нататък и двата вида влакна се губят. Денер-
вацията и загубата на бързи моторни единици за-
почва на 60-годишна възраст с темп от 3% годишно, 
което води до 60% загуба на влакна на възраст над 
80 години. Инфилтрацията на мазнините и съеди-
нителната тъкан е друг важен фактор за намалява-
не на качествата на мускулатурата. [8]
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Генетика на саркоПенията 

Приносът на физическа активност при различни 
патофизиологични състояния, включително сарко-
пения, наскоро е описана от еволюционна гледна 
точка. Бут и сътр. [9] твърдят, че частта от човеш-
кия геном, която определя основно анатомията и 
физиологията на човека, еволюира преди между 
10 и 50 хиляди години, когато натискът за подбор 
в обществата на първобитните е много по-силен 
отколкото в индустриализираните общества. Се-
лективното предимство, предоставено от големите 
скелетни мускулни маси, в късния палеолит не е ак-
туално и намалената му значимост може да е осно-
ва за повишените нива на смъртност на физически 
лица от саркопения, която се наблюдава при много 
съвременни епидемиологични проучвания. Несъо-
тветствието между нашия геном и относително за-
седналия ни начин на живот е възможна причина за 
създаването на неподходящо ниски нива на генната 
експресия на определени гени (например ген α-ак-
тин) и да допринася за прогресивното намалява-
не на мускулната маса. Въпреки че е трудно да се 
провери директно, тази интересна хипотеза, отна-
сяща се до диференциална генна експресия, може 
да предостави ценна информация за молекулната 
основа на саркопенията. 

Проучването на тези модели на генната екс-
пресия, които се отнасят до саркопенията става 
все по-реалистично с наличието на нови техноло-
гии. Съвременни изследвания може да започнат 
проучване и анализ на последиците от възрастта, 
сърдечната недостатъчност и обучението в упраж-
нения със съпротива върху профила на  активиране 
на множество гени [10].

лекарства и хранене

Лекарствата и храненето притежават потенциал 
да повлияят положително или отрицателно прогре-
сията на саркопенията. Например, ибупрофен и 
др. нестероидни противовъзпалителни лекарства 
(НСПВС), които често  се използват от възрастните 
хора могат да ускорят саркопенията. Проучвания, 
проведени при млади, здрави мъже показват, че 
НСПВС е възможно да намалят синтеза на проте-
ини, който естествено се появява след ексцентрич-
ни упражнения чрез инхибиране на простагланди-
новите сигнали [11]. Все още е неясно дали подоб-
ни ефекти се произвеждат също така и при по-въз-
растни индивиди и лицата със СН.

Ефектът на храненето върху метаболизма на 
мускулите не е изяснен много добре. Хипотезата за  
силна връзка между протеиновия прием и обема 
мускулна маса не е потвърдена. Някои ранни док-

лади не демонстрират значителни ефекти на проте-
ините върху мускулната маса и сила при възрастни 
хора [12]. По-нови данни показват, че диетична до-
бавка, в допълнение към упражненията, може да се 
окаже полезна за забавяне на прогресията на сар-
копенията [13] . 

Пациентите със CH често развиват анорексия в 
резултат на гадене и гастроентеропатия, като вто-
ричен  резултат на чревния оток, което също води 
до малабсорбция. Освен това, някои медикаменти, 
предписвани за лечение на CH, могат да доведат 
до понижаване на апетита [напр. дигоксин, инхиби-
тори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) 
и β-блокери]. В допълнение, диуретиците могат 
да благоприятстват загубата на електролити при 
форсирана диуреза. Недостатъчният прием или 
абсорбция на основните хранителни елементи или 
тяхната загуба предразполага пациентите със CH 
към недохранване и проправя пътя за редукция на 
мускулите.

възПаление

Друг възможен механизъм, който може да обяс-
ни саркопенията, е катаболният ефект на хронич-
ното възпаление. Катаболният ефект на провъз-
палителните цитокини като TNF-α, IL-1, IL-6 върху 
мускулните влакна са проучени  в изследвания in 
vitro и in vivo [14, 15, 16].

Епидемиологични изследвания установяват, че 
мускулната сила, и в по-малка степен, мускулната 
маса, са кръстосано свързани с нивата на циркули-
ращите IL-6 и TNF-α [17]. Наскоро Ferrucci и сътр. 
[18] разкриха, че серумното ниво на IL-6 предсказ-
ва  ускорен спад на физическата функция при сла-
би възрастни жени и се дължи на отрицателния 
ефект на IL-6 върху мускулната сила [9, 11]. Като 
цяло, тези резултати показват, че възпалението е 
важна причина за саркопения. Всъщност, продукци-
ята на IL-6 и IL-1 е основен механизъм в търновъра 
на мускулните клетки в отговор на микроувреждане 
след физически упражнения [9]. Възпалителните 
маркери обикновено са повишени при индивиди 
със CH. Възпалението също участва в патогенезата 
на саркопенията, поради което представлява фун-
даментална обща компонента между двете състоя-
ния. Доказва се, че туморният некротичен фактор-α 
(TNF-α) и неговите разтворими рецептори са свър-
зани с намаление на мускулната маса и сила при 
петгодишно проследяване сред повече от 2000 
възрастни, участващи в Проучването за здравето, 
стареенето и тялото (Health ABC) [15].

Механизмите, чрез които възпалението влияе 
върху мускулната физиология, са многообразни. 
TNF-α индуцира апоптоза на ядрата на миоцита 
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[16] и влияе чрез транскрипционния фактор NF-кВ, 
който стимулира протеолизата и инхибира тран-
скрипцията на гените, кодиращи тежката верига 
на миозина [17]. TNF-α също стимулира локалния 
синтез на други провъзпалителни цитокини чрез 
паракринен ефект. Sato и сътр. [18] демонстри-
рат, че TNF-подобният слаб индуктор на апоптоза 
(TWEAK) намалява митохондриалното съдържание 
и окислителното фосфорилиране и инхибира анги-
огенезата в скелетните мускули.

Сред възможните причини за повишаване на 
TNF-α при CH е ендотоксиновата хипотеза. Това 
предполага, че оток на червата, често срещано 
състояние при CH, ще промени пропускливостта 
на червата към ендотоксиноподобния липополиза-
харид (LPS) – мощен възпалителен стимулатор и 
индуктор на активиране на моноцитите [19]. Дори 
ако продукцията на TNF-a се контролира предим-
но от мононуклеарни клетки, свръхекспресията се 
поддържа и от катехоламини, чиито концентрации 
обикновено са повишени при пациентите със CH в 
отговор на миокардното увреждане и хипоксията на 
периферната тъкан [20].

Schaap и др. [21] в Надлъжното проучване за 
застаряване в Амстердам приемат, че по-високите 
нива на IL-6 и С-реактивен протеин (CRP) повиша-
ват риска от загуба на мускулна сила. IL-1, IL-6 и 
TNF-a са свързани с активирането на UPS и могат 
да индуцират анорексия и липолиза, като по този 
начин допринасят за загуба на тегло. Това е важно, 
тъй като потвърждението на тази хипотеза може да 
разкрие нови перспективи за лечение. Последни-
те данни показват, че високите нива на физическа 
активност са свързани с ниски циркулиращи нива 
на възпалителни маркери [22]. Това е в контраст с 
факта, че след  интензивни упражнения, серумни-
те нива на провъзпалителни цитокини са изключи-
телно повишени [23]. Въпреки това е доказано, че 
пиковите нива на цитокини след системни упражне-
ния с течение на времето постепенно [23] намаля-
ват при хората, които се упражняват редовно, както 
и че нивото на същите тези цитокини в покой също 
се понижава [16, 23]. Това може да е механизъм, 
допринасящ за благоприятния ефект от упражне-
ния в профилактиката на сакропения, особено при 
пациети със СН.

хуморални фактори

Катаболизъм срещу анаболизъм – индивиду-
алната скелетната мускулна маса се определя от 
баланса между синтез и разграждане на мускулния 
протеин. Поради това последните изследвания са 
фокусирани върху сигналните пътища, имащи от-
ношение към мускулната хипертрофия и атрофия. 

По-конкретно, тези проучвания са фокусирани 
върху идентифицирането на потенциални цели за 
фармакологичното лечение. Първото изследване  
на сигнални пътища, засягащи мускулна маса, е 
проведено при пациенти със СПИН и карцином, но 
напоследък повечето изследователи концентрират 
вниманието си върху стареенето и саркопенията и 
сърдечната недостатъчност и саркопения [24].

Поради свръхекспресия на инсулиноподобния 
растежен фактор-I (IGF-I) при компенсаторна хи-
пертрофия ролята му е проучвана в много изслед-
вания [25]. Предполага се, че прилагането на IGF-I е 
възможно да е от полза при лечение на саркопения, 
защото може директно да се постигне стимулира-
не на сателитни клетки и активиране на веригата 
сигнални пътища, насърчаващи клетъчната проли-
ферация. В проучвания при животни за свръхекс-
пресията на гена IGF-I се доказва, че тя причинява 
значителна мускулна хипертрофия. Интересното е, 
че предварителни клинични и епидемиологични из-
следвания показват, че биологичната активност на 
IGF-I върху мускулната сила може да се инхибира.

Намаляване на анаболните хормони е описа-
но при саркопенията. Всъщност свързаните с въз-
растта намалени нива на растежния хормон (GH) 
и нивата на инсулиноподобния растежен фактор-1 
(IGF-1) са свързани с понижената мускулна маса и 
функция [26]. При пациентите със CH експресията 
на IGF-1 в мускулите е намалена и дори при нор-
мални серумни нива на IGF-1 се стига до загуба на 
мускулна маса [27]. Опитите да се управлява сар-
копенията чрез добавяне на IGF-1 и GH обаче во-
дят до противоречиви резултати [28]. Прилагането 
на GH във високи дози при млади плъхове със СН 
намалява не само мускулната атрофия, но и серум-
ните нива на TNF-a и броя на апоптозните  ядра на 
миоцита, вероятно чрез свръхекспресията на IGF-1. 
[26] Обратно, приложението на IGF-1 на стари плъ-
хове не води до значителни промени в мускулната 
маса или сила [27].

Грелин е пептиден хормон с плейотропни дейст-
вия, влияещ върху секрецията на GH. Грелинът 
наскоро привлече вниманието, тъй като изглежда 
инхибира активността на симпатикуса чрез вазоди-
лативен ефект, регулира апетита чрез механизми, 
независими от GH, и инхибира продукцията на про-
възпалителни цитокини [29]. Освен това грелинът 
влияе отрицателно върху секрецията на лептин, 
който понижава приема на храна, увеличава енер-
гийния разход и регулира растежния фактор бета-1 
(TGF-β1) [28].

Тестостеронът е изследван като възможен фак-
тор за саркопения [30]. Освен това се смята, че ни-
ското ниво на тестостерон, често срещано явление 
при пациентите със CH, допринася за прогресира-
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нето на сърдечната дисфункция чрез промяна  на 
периферна съдова резистентност [31].

Ангиотензин II, освен че участва в контрола на 
артериалното налягане и ремоделирането на сър-
цето, може също така да играе роля за загуба на 
мускулна маса според Brink и сътр. [32] Тези авто-
ри демонстрират, че инфузията на ангиотензин II 
води до загуба на телесно тегло и мускулна маса 
при плъхове. При такъв модел загубата на мускули 
се дължи главно на UPS медиираното разгражда-
не на протеина. Други експериментални проучва-
ния показват, че приложението на АСЕ инхибитори 
или ангиотензин II рецепторни блокери тип 1 (ARB) 
намалява степента на миоцитната апоптоза и гене-
рирането на свободни радикали в митохондриите, 
подобрявайки същевременно влиянието на азотния 
оксид (NO)  при стари плъхове [32, 33].

UPS

Друга възможност за контрол на саркопенията 
е убиквитинпротеозомният път, който включва два 
гена, свързани със скелетната мускулна атрофия. 
Гените – MuRF1 и MAFbx, са свръхрегулирани по 
време на скелетната мускулна атрофия и кодират 
лигази убиквитин [34]. Тези лигази посредничат 
при убиквитинация на миофибриларни протеини 
и последващо разграждане по време на мускулна 
атрофия. 

Убиквитин изглежда важен за катаболните дей-
ности на много провъзпалителни цитокини, които 
принадлежат към IL-6 суперсемейството [21]. Тези 
пътища притежават значителен потенциал да са 
мишени за фармакологично лечение на саркопе-
нията и продължаването на изследванията в тази 
област може да се окаже важно. 

Разграждането на мускулни протеини при па-
циенти със CH се дължи основно на прекалената 
активност на пътя на UPS [34].  Повишени нива на 
MuRF-1 са открити в скелетните мускули при па-
циенти със CH [35]. Индуктори на експресията на 
MuRF-1 са провъзпалителни цитокини като TNF-a, 
IL-6 и IL-1. Дали UPS се активира в саркопеничен 
мускул все още се обсъжда в някои проучвания, 
показващи значително повишаване на UPS актив-
ността [36], други откриват само малка степен на 
активиране на UPS [37], а при някои все още не се 
установява такава връзка.

миостатин 

Миостатин, известен също като фактор 8 на 
растежа, е отрицателен регулатор на мускулната 
маса. Миостатинът се експресира главно в ске-
летните мускули, където действа като индуктор на 

мускулна атрофия [39]. Миостатинът се експреси-
ра и в миокарда, където упражнява антихипертро-
фичен, но и профибротичен ефект [39]. Доказано 
е, че експресията на миостатиновия ген и белтъка 
се увеличава при по-възрастни мъже в сравнение 
с по-младите индивиди [40]. Понижената регулация 
на генната експресия на миостатина води до мус-
кулна хипертрофия и хиперплазия. Демонстрира 
се, че миостатин, освободен от кардиомиоцити, 
индуцира мускулна атрофия при СН. Тези автори 
също така показват, че инфузията на антитялото, 
блокиращо миостатина JA-16, води до по-голяма  
мускулната маса при мишки със СН и следователно 
инхибирането  на миостатина е възможен  кандидат 
като терапевтична цел. Въпреки това, блокиращите 
миостатина средства трябва да се тестват щателно 
в експериментални модели, преди тяхната безопас-
ност и ефективност да бъдат оценени в клинични 
проучвания при пациенти със СН [39].

аПоПтоза на миоцитите

През последните години се предлага хипотезата 
за ускорено елиминиране на  ядрените клетки чрез 
апоптозен процес като механизъм, допринасящ за 
саркопенията [42]. Няколко апоптотични пътеки са 
свързани с възрастовата атрофия на мускулите.  В 
скелетните мускули на по-старите гризачи се про-
явява TNF-α медииран път на апоптоза [27], което 
предполага възможното му участие в загуба на мус-
кули, свързана с възрастта. Marzetti и сътр. [42] раз-
криват, че стареенето е свързано с понижено сиг-
нализиране на IL-15 в мускула на стомаха на плъх, 
което може да допринесе за саркопенията отчасти 
чрез усилена TNF-α медиирана апоптоза.  

По-висока честота на  ядрена апоптоза в миоци-
та е установена също в мускулите на пациенти със 
СН спрямо здрави контроли на същата възраст [43]. 
В същото проучване е установено, че сърдечната 
кахексия не е придружена от повишаване на ми-
оцитната апоптоза, но вместо това е свързана с по-
вишена фиброза, което предполага различен меха-
низъм на мускулно изхабяване при CH  и кахексия.

оксидативен стрес

При физиологични условия аеробният мета-
болизъм генерира малки количества реактивос-
пособни кислородни радикали (ROS), които бързо 
се детоксифицират от ендогенни антиоксидантни 
системи. Когато съществува дисбаланс между про-
оксиданти и антиоксиданти, е налице оксидативен 
стрес. Производството на ROS се увеличава с въз-
растта на даден организъм и се предполага, че е 
един от факторите, водещи до стареене [44]. ROS 
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може да ускори дегенерацията на скелетната мус-
кулатура, тъй като те се натрупват по време на кон-
трактилната активност, докато мускулните ензимни 
системи (като каталаза, глутатион трансфераза и 
супероксид дисмутаза) намаляват с възрастта [45].

Повишените нива на оксидативни стресови мар-
кери са документирани при пациенти със CH  и ко-
релират  с NYHA класа, намалената толерантност 
към упражнения и по-ниските нива на антиоксидан-
ти [46]. Основните механизми може да са свързани 
с ендотелна дисфункция, тъканна исхемия, хипо-
ксия и промени в системата на ксантиноксидазата 
[47]. По-нататъшно проучване на тези пътища може 
да доведе до разработването на нови стратегии, 
насочени към системи за генериране на ROS и ан-
тиоксидантни агенти за поддържане на мускулната 
хомеостаза при CH.

Няма преки доказателства, че производството 
на ROS и скоростта на оксидативния стрес се уве-
личават със стареенето [19]. Въпреки това налице 
са убедителни данни, че тъканните концентрации 
на антиоксидантни акцептори в серума, и особено 
супероксид дисмутзата  (SOD), се увеличават с въз-
растта. Явлението се смята за реактивно с цел да 
увеличи стойността на оксидативния стрес, въпреки 
че последните проучвания не успяват да  потвърдят 
тази хипотеза и да предложат алтернативни обяс-
нения [19]. При нормални физиологични условия  
ниските нива на ROS са с позитивен ефект, защото 
те целят стимулирането на производството на ан-
тиоксиданти, активирането на метаболизма и не-
прекъснато стимулиране на обновяването и подмя-
ната на увредените влакна. Когато производството 
на ROS е прекомерно, младите организми могат 
да предоставят достатъчно количество антиокси-
данти, докато по-възрастните организми изглежда 
постепенно губят тази компенсаторна способност. 
При по-възрастните хора има по-висока антиокси-
дантна активност в абсолютно изражение и такава 
активност може да е достатъчна, за да се предпа-
зят мускулите от ROS, но е възможно и да не е. 

 Интересното е, че нарастването на антиок-
сидантното действие на молекули, като SOD не е 
свързана с паралелно нарастване на иРНК за SOD, 
което предполага, че нарастването в антиоксидант-
ната активност не се дължи на повишена генна екс-
пресия. Допуска се влиянието на  някои все още 
неизвестни посттранслационни механизми. 

заключение

Поради многофакторния характер на сакропе-
нията има голяма нужда от фокусирани  комплекс-
ни научни изследвания в тази област. Разбирането 
на механизмите, водещи до свързаната с възрастта 

и сърдечната недостатъчност саркопения, може да 
е от ключово значение за разработването на ефек-
тивни стратегии за превенция, лечение и рехаби-
литация, подобряващи качеството на живот при 
увеличаващия се брой възрастни хора в нашето об-
щество, които често са и със сърдечна недостатъч-
ност. Фокусът върху този проблем може да изисква  
изследвания върху връзките между  сакропенията, 
адинамията, недохранването и СН. 

Въпреки че саркопенията е предимно явле-
ние, зависимо от възрастта, ходът ѝ се ускорява 
от съвместната поява на болестни състояния, 
включително и CH. В действителност, саркопени-
ята засяга приблизително 20% от по-възрастните 
хора със CH, което надвишава честотата, наблю-
давана при индивиди на същата възраст без CH. 
По-възрастните пациенти със СН и саркопения  
показват по-нисък физически капацитет от тези 
със запазена мускулна маса и функция. Тази 
констатация разкрива, че познаването на сарко-
пенията в контекста на CH  и прилагането на ad 
hoc терапевтични стратегии може да спомогне за 
подобряване на функционалния капацитет на па-
циентите, преди този патологичен процес да на-
влезе в по-късните етапи.

Честото съжителство на саркопения и CH е 
вероятно резултат от техните общи патофизиоло-
гични пътища, включващи променен прием и аб-
сорбция на хранителни вещества, възпалителни 
процеси, метаболитни и автономни смущения. Тези 
комбинирани процеси водят до ултраструктурни 
мускулни аномалии, промени в митохондриалната 
структура и функция, засилен оксидативен стрес и 
промяна в разпределението на мускулните влакна, 
което в крайна сметка води до намален физически 
капацитет.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

В понятието ширококомплексна тахикардия се 
включват редица камерни и надкамерни аритмии, 
обединени от един-единствен електрокардиограф-
ски (ЕКГ) белег – ширина на QRS-комплекса над 
0.12 секунди. 

В повечето случаи всяка ширококомплексна 
тахикардия се приема за камерна до доказване 
на обратното. Смисълът на тази презумпция е, че 
докато при надкамерна тахикардия (НКТ) може да 
се прилагат практически всички антиаритмици, при 
камерна тахикардия (КТ) неправилният избор на 
антиаритмичен препарат е възможно да доведе до 
катастрофални резултати – например интравеноз-
ното приложение на верапамил при постинфарктна 
КТ при пациент с тежка левокамерна дисфункция.

Поведението при ширококомплексна тахикар-
дия (както при повечето състояния в медицината) 
включва 4 основни стъпки:

 • Поставяне на сигурна диагноза.
 • Определяне на прогнозата чрез образни и 

функционални изследвания на сърцето.
 • Определяне на необходимостта от лечение и 

на вида му в зависимост от симптомите и от прог-
нозата.

 • Провеждане на лечение съобразно наличните 
възможности.

Не е задължително тези стъпки да следват гор-
ния ред – например при ширококомплексна тахи-
кардия и тежка симптоматика, веднага след ЕКГ 
регистрацията тахикардията трябва да се купира, 
т.е. да се проведе незабавно лечение на острото 
състояние. Впоследствие след определяне на про-
гнозата се определя и необходимостта от постоян-
но лечение и от вида му.

Сигурна диагноза може да се постави чрез ЕКГ 
във всичките ѝ разновидности – стандартна 12-ка-
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нална, холтер-ЕКГ, трансезофагеална ЕКГ, мони-
торна ЕКГ. В идеалния случай разполагаме с пълна 
12-канална ЕКГ по време на тахикардия, а също и в 
синусов ритъм. Холтер-ЕКГ записите могат да пока-
жат началото и края на тахикардията, т.е. моменти-
те на рязка промяна на сърдечния ритъм, които са 
важни за поставяне на правилна диагноза.

Някои прости физикални изследвания по вре-
ме на тахикардията могат да поставят практически 
незабавна и правилна диагноза. Наличието на ди-
социация между периферния артериален и шийния 
венозен пулс например е категоричен белег на АV 
дисоциация, т.е. на КТ. При аускултация по време 
на тахикардия мултиплените сърдечни тонове обик-
новено също са белег на КТ и отново се обясняват 
с АV дисоциация. И двата физикални белега обаче 
липсват при КТ на фона на предсърдно мъждене.

За дефинитивен диагностичен метод се прие-
ма електрофизиологичното изследване на сърцето 
(ЕФИ), когато се индуцира документираната на ЕКГ 
камерна тахикардия.

Диференциалната ЕКГ диагноза на ширококом-
плексните тахикардии включва:

 • Камерна тахикардия
 • Надкамерна тахикардия с аберация, вкл. 

предизвикана от антиаритмични препарати от клас 
Ic (пропафенон, флекаинид) или клас III (дофетилид)

 • Надкамерна тахикардия с предсъществуващ 
бедрен блок, когато пациентът и в синусов ритъм 
има широк QRS-комплекс

 • Антидромна AV риентри тахикардия при нали-
чие на манифестна допълнителна проводна връзка 
(WPW синдром)

 • Други преексцитирани тахиаритмии при WPW 
синдром, напр. преексцитирано предсърдно мъж-
дене или трептене.

За да се използват пълноценно различните кри-
терии за ЕКГ диагноза и диференциална диагноза, 
трябва да припомним как се формира морфология-
та на QRS-комплекса и електрическата му ос в за-
висимост от изходното място на тахикардията.

Три от 12-те стандартни ЕКГ отвеждания са би-
полярни. Те отразяват посоката на разпростране-
ние на възбуждението спрямо дългата ос на отвеж-
дането и в зависимост от тази посока се формират 
различни морфологии на QRS-комплексите (фиг. 1).

Останалите 9 стандартни ЕКГ отвеждания не 
показват посока на разпространение на импулса. 
Морфологията на QRS-комплекса показва само от-
далечаване или приближаване на възбудния фронт 
от/към активния електрод (фиг. 2). Посоката обаче 
може да се определи в случаите, когато имаме 2 
униполярни отвеждания с активни електроди, раз-
положени срещуположно приблизително на 180°, 
напр. отвеждания aVR и V4, при които активните 
електроди се разполагат приблизително на 150°. 
В такъв случай, когато единият активен електрод 
записва изцяло положителен комплекс, а срещупо-
ложният – изцяло отрицателен, то възбуждението 
се движи по оста между двата електрода, в посо-
ката, където е електродът, записващ положителен 
QRS-комплекс.

След като по презумпция всяка ширококом-
плексна тахикардия се приема за камерна, трябва 
да обясним как се формират електрическата ос и 
морфологията на QRS-комплекса при КТ с различ-
ни изходни места във фронталната и в трансвер-
залната равнина [3]. За илюстриране ще използва-
ме схеми на срези на сърцето в тези две равнини 
– във фронталната се разполагат осите на пери-
ферните отвеждания, а в трансверзалната – осите 
на прекордиалните отвеждания (фиг. 3). 

Фиг. 1. Формиране на QRS-комплекса в биполярните ЕКГ отвеждания – амплитудата му е максимална, когато възбудният фронт се 
движи по оста между двата полюса. Полярността му зависи от посоката на движение на възбуждението
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фронтална равнина

Независимо от механизма на КТ QRS-компле-
ксът започва да се изписва в ЕКГ веднага след като 
възбуждението напусне изходното място и започне 
да се разпространява по миокарда. За улеснение 
ще приемем, че във фронталната равнина изходно-
то място може да се разполага по предната стена на 
лявата камера, в латералната стена, долната стена 
или в септума (поради по-голямата ѝ мускулна маса 
възбуждението на лявата камера формира най-ви-
сокоамплитудните колебания в QRS-комплекса 
дори и при КТ, произхождащи от дясната камера). 
Разбира се, може да има множество междинни ло-
кализации освен описаните, но следващите прин-
ципи са валидни, независимо от реалната позиция 
на изходното място.

Поради принципа, че активният (положител-
ният) електрод записва положително колебание в 

ЕКГ, когато възбуждението се доближава до него, 
и отрицателно колебание, когато възбуждението се 
отдалечава, то срещуположните локализации на 
изходното място формират огледални ЕКГ образи 
във фронталната равнина. Така при изходно място 
в предната стена на лявата камера в отвеждания 
II, III и aVF се записват положителни QRS-компле-
кси [1], докато при изходно място в долната стена 
в същите отвеждания се записват отрицателни 
QRS-комплекси (фиг. 4 А-Г).

При изходно място в долната/долнолатерал-
ната стена на лявата камера към сърдечния връх 
се формира особена електрическа ос, насочена в 
квадранта между -90° и -180° (фиг. 4Д). Тогава един-
ствено в отвеждане аVR се записва положителен 
QRS-комплекс, а във всички останали периферни 
отвеждания той е отрицателен. Такава ос се нарича 
„северозападна”, или „ос в ничията земя”.

Фиг. 2. Формиране на QRS-комплекса в унипо-
лярните ЕКГ отвеждания – амплитудата му за-
виси от масата на възбудения миокард по пътя 
от/към активния електрод, а полярността – от 
това дали възбуждението се приближава, от-
далечава или подминава активния електрод, 
но не и от посоката на движение

Фиг. 3. Схематични срези на сърцето във 
фронталната равнина (вляво) и в трансвер-
залната равнина (вдясно)
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Фиг. 4. Формирането на QRS-комплекса в периферните отвеждания (фронтална равнина) става съобразно принципите, илюстрирани 
на фиг. 1 и 2. Показани са морфологиите и електрическата ос при различни изходни места на възбуждението в ЛК: А – изходно място 
в предната стена на ЛК; Б – в латералната стена на ЛК; В – в долната стена на ЛК; Г – в ЛК септум; Д – в средната/апикалната част на 
долнолатералната стена на ЛК. Срещуположните изходни места създават огледални образи в периферната ЕКГ
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трансверзална равнина

В трансверзалната равнина лявата камера гру-
бо може да се раздели на базална и апикална по-
ловина, както и на септална и латерална част. При 
изходно място на тахикардията в базалния септум 
(особено при липса на тежко структурно сърдеч-
но заболяване) можем да очакваме постепенна 
прогресия на амплитудата на R-зъбците от дясно 
наляво (от V1 към V6), точно както в синусов ри-
тъм, и едновременно с това постепенна регресия 
на амплитудата на S-зъбците (фиг. 5А). Допълни-
телен много важен ориентир е морфологията на 
QRS-комплексите в отвеждания V4 и aVR. Поло-
жителните полюси на тези 2 отвеждания се разпо-
лагат приблизително на 150° и в съчетание показ-
ват посоката на разпространение на импулса от 
базата към върха или обратно – при положителен 
QRS-комплекс в отвеждане V4 и отрицателен в от-
веждане аVR възбуждението се движи от базата 
към върха на сърцето. 

При изходно място в базалната част на латерал-
ната или долната стена възбуждението се приближа-
ва към всички прекордиални електроди и QRS-ком-
плексите в тях са предимно или изцяло положителни 
– това се нарича положителна конкордантност (фиг. 
5Б, 6А и 6Б). При изходно място в предната стена 
или предносептално QRS-комплексите във всички 
прекордиални отвеждания са предимно или изцяло 
отрицателни – това се нарича отрицателна конкор-
дантност (фиг. 6В). Конкордантността по правило е 
диагностична за КТ, като отрицателната конкордант-
ност се приема за сигурен белег за КТ, а при положи-
телна конкордантност все пак трябва да се направи 
диференциална диагноза с антидромна или преекс-
цитирана тахикардия при манифестна лява допъл-
нителна проводна връзка (фиг. 6А и 6Б). 

При изходно място в апикалната част на лява-
та камера QRS-комплексът в отвеждане V4 е отри-
цателен, а в отвеждане аVR – положителен. Освен 
това отвежданията, чиито положителни полюси са в 
непосредствена близост с върха на сърцето (обик-
новено V4-V6, понякога и V3) записват изцяло или 
предимно отрицателни QRS-комплекси (фиг. 5В).

Определянето на електрическата ос и морфо-
логията на QRS-комплексите не е самоцел – докато 
някои оси и морфологии могат да се регистрират 
както при КТ, така и при НКТ, то други са несъв-
местими с надкамерен произход на тахикардията 
и практически изключват възможността една ши-
рококомплексна тахикардия да е надкамерна – на-
пример северозападната ос, отрицателната конкор-
дантност, преобладаващо отрицателните QRS-ком-
плекси в левите прекордиални отвеждания.

Фиг. 5. Формирането на QRS-комплекса в прекордиалните 
отвеждания (трансверзална равнина) става съобразно прин-
ципите, илюстрирани на фиг. 2. Показани са морфологиите и 
електрическата ос при различни изходни места на възбужде-
нието в ЛК: А – изходно място в базалната част на ЛК септум; 
Б – в латералната или долната стена на ЛК; В – в апикалната 
част на ЛК
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класически критерии за екГ диаГноза  
на камерна тахикардия

Тук се включват разнообразни критерии, в това 
число и морфологични [4].

1) АV дисоциация, т.е. АV отношение различно 
от 1:1 – за да се диагностицира КТ трябва да има 

повече QRS-комплекси отколкото Р-вълни (фиг. 7 и 
8); обратното не изключва надкамерна тахикардия 
(например при предсърдно трептене или предсърд-
на тахикардия с блок има АV дисоциация, но броят 
на QRS-комплексите е по-малък от броя на Р- или 
F-вълните). АV дисоциацията с повече QRS-ком-

Фиг. 6. Прекордиална конкордантност. А – положителна конкордантност, силно разширени и назъбени, многофазни QRS-комплекси, 
хиперинвертирана електрическа ос при постинфарктна КТ; Б – положителна конкордантност, гладки, високоволтажни и не особено 
разширени QRS-комплекси, патологично дясно отклонена електрическа ос при преексцитирано предсърдно трептене, провеждано към 
камерите по лява латерална допълнителна проводна връзка; В – отрицателна конкордантност при КТ при подлежаща аритмогенна 
деснокамерна кардиомиопатия
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плекси отколкото Р-вълни показва едновременното 
съществуване на два независими водача на сър-
дечния ритъм в камерите и предсърдията и се при-
ема за сигурен белег за КТ. АV дисоциация има при 
около 50% от камерните тахикардии, но в ЕКГ се от-
крива само в около 20% – обикновено при по-ниско-
честотни КТ, без големи отклонения и деформации 
в ST-Т-сегмента, и с наличие на изоелектрична ли-
ния. В противен случай Р-вълните биват замаски-
рани и не могат да бъдат открити в повърхностната 
ЕКГ. АV дисоциация липсва при едновременно на-
личие на КТ и на предсърдно мъждене.

2) Патологична горна електрическа ос над 
–30°, вкл. „северозападна” (фиг. 4Д), или значител-
но отклонение на електрическата ос в сравнение 
със синусов ритъм (особено на началната част на 
QRS-комплекса). Патологична електрическа ос се 
среща само в 10% от надкамерните тахикардии.

3) Продължителност на QRS-комплексите над 
0.14 s при морфология на десен бедрен блок (ДББ) 
и над 0.16 s при морфология на ляв бедрен блок 
(ЛББ). Камерните тахикардии при тежко структур-
но сърдечно заболяване с цикатрикси и фиброза 
често са с много разширен и назъбен, многофазен 
„уродлив” QRS-комплекс. Идиопатичните КТ, при 

които сърцето е структурно здраво, обикновено са 
с гладки, високоволтажни, и не толкова разширени 
QRS-комплекси [1]. При някои редки видове иди-
опатични КТ QRS-комплексите може дори да са с 
продължителност между 0.10 и 0.14 s [2].

4) Сливни (fusion beats) и захванати (capture 
beats, Dressler beats) QRS-комплекси са израз на ед-
новременното възбуждане на камерите от 2 различ-
ни места и показват едновременното съществуване 
на два независими водача на сърдечния ритъм, т.е. 
те са белег на АV дисоциация. Могат да се срещнат 
при КТ с по-ниска честота при пациенти със запазе-
но антеградно провеждане и наличие на синусов или 
друг правилен предсърден ритъм (фиг. 8).

5) Конкордантност – наличие само на изцяло 
положителни (R-форми) или изцяло отрицателни 
(QS- или Qr-форми) QRS-комплекси в прекордиал-
ните отвеждания (т.е. липса на RS-форми) (фиг. 6). 

6) При предсъществуващ бедрен блок – значи-
телна разлика в морфологията (не само в електрич-
ната ос) на QRS-комплекса по време на тахикардия 
спрямо синусов ритъм. Този критерий не е особено 
добър, тъй като се среща и в почти 40% от случаите 
на НКТ с изходно съществуващ бедрен блок, особе-
но ДББ [5].

Фиг. 7. АV-дисоциация при постинфарктна КТ (показани са само 3 отвеждания). В най-горното трасе ясно личат дисоциирани Р-вълни, 
които са по-малко на брой от QRS-комплексите – в лявата част на записа Р-вълната е непосредствено зад QRS-комплекса, постепенно 
се измества все по-надясно в ST-сегмента, и в дясната част на записа вече е непосредствено пред QRS-комплекса.

Морфологични критерии – описани са отдавна 
от H. J. J. Wellens, M. Josephson и от други автори 
и се причисляват към класическите критерии. Мор-
фологията на една ширококомплексна тахикардия 
се определя от морфологията на QRS-комплекса в 
отвеждане V1. Ако той е предимно положителен и/
или има терминален R-зъбец, то морфологията е на 
ДББ, а ако QRS-комплексът е предимно отрицате-
лен и/или има терминален S-зъбец, то морфология-
та е на ЛББ. За да се избегне объркване, трябва да 
се подчертае, че определянето на морфологичните 

критерии при ЕКГ диагноза на ширококомплексна 
тахикардия няма нищо общо с обичайната терми-
нология и обичайната ЕКГ морфология на ДББ или 
ЛББ при нормален сърдечен ритъм. Морфологич-
ните критерии се търсят в отвеждания V1 и V6. На-
кратко, ако искаме да използваме морфологичните 
критерии за ЕКГ диагноза на ширококомплексна та-
хикардия, първо трябва да определим морфология-
та на тахикардията по отвеждане V1, а след това да 
търсим съответните критерии (изложени по-долу) в 
отвеждания V1 и V6.
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7) При морфология на тахикардията на ДББ до-
лните ЕКГ белези са в полза на КТ (фиг. 9 и 16)

 • Наличие на монофазен R-зъбец или на 
QR-форма в отвеждане V1 

 • Наличие на rS- или QS-форма в отвеждане V6, 
т.е. отношение на амплитудите на R- и S-зъбците < 1

 • Белег на заешкото ухо (rabbit ear sign) – при 
QRS-комплекс с RR’-форма в отвеждане V1 R-зъ-
бецът е с по-висока амплитуда от R’-зъбеца

 • Начален вектор на възбуждението в отвежда-
не V1, различен от този в синусов ритъм

8) При морфология на тахикардията на ЛББ  
дол ните ЕКГ белези са в полза на КТ (фиг. 5 и 10)

 • Наличие на Q-зъбец в отвеждане V6 
 • Ширина на R-зъбеца в отвеждания V1 или V2 

над 30 милисекунди (ms). Измерва се от началото 
на R-зъбеца до мястото, в което изоелектричната 
линия би пресякла низходящото му рамо (т.е. мяс-
тото, в което започва S-зъбецът).

 • Продължителност на RS-интервала в отвеж-
дания V1 или V2 над 60 ms. Измерва се от началото 
на R-зъбеца до най-дълбоката точка на S-зъбеца.

 • Неравно, назъбено низходящо рамо на S-зъ-
беца в отвеждания V1 или V2 

 • R-зъбец в отвеждане V1 с по-голяма амплиту-
да отколкото в синусов ритъм

Фиг. 8. QRS-комплексите, маркирани със звезда (*) са неразширени и с различна морфология – това са сливни/захванати комплекси. 
Сливният комплекс в периферните отвеждания показва и белези на стар долен миокарден инфаркт, т.е. това е постинфарктна КТ. С (Р) са 
отбелязани Р-вълните, които личат ясно в периферните отвеждания и са по-малко на брой от QRS-комплексите – АV дисоциация. Р-въл-
ната на пръв поглед имитира отрицателна крайна част на Т-вълната, но в първия широк комплекс след захванатия се вижда, че Т-вълна-
та, маркирана с (Х), всъщност няма такава отрицателна част. Изпълнени са и други критерии: морфологични, по алгоритъма на Бругада 
(RS-интервал около 120 ms в прекордиалните отвеждания), и на Верецки (Vi/Vt < 1) (вж. текста и следващите фигури за подробности). 

Фиг. 9. Морфологични критерии при ши-
рококомплексна тахикардия с морфология 
на ДББ: горе вляво – монофазен R-зъбец 
и QR-форма в отвеждане V1; долу вляво – 
R/S отношение < 1 в отвеждане V6; вдясно 
– белег на заешкото ухо в  отвеждане V1. 
Вж. текста за подробности
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Фиг. 10. Морфологични критерии в отвеждане V1 при широко-
комплексна тахикардия с морфология на ЛББ: 2 – измерване 
ширината на R-зъбеца; 3 – измерване продължителността на 
RS-интервала; 4 – назъбване и неравност в низходящото рамо 
на S-зъбеца. Вж. текста за подробности

алГоритми за екГ диаГноза  
на ширококомПлексна тахикардия

Освен класическите критерии за ЕКГ диагноза 
и диференциална диагноза при ширококомплексни 
тахикардии се използват и различни ЕКГ алгорит-
ми. Някои от тях са представени по-долу.

Алгоритъмът на Бругада (Brugada) предполага 
познаване на морфологичните критерии, описани 
по-горе, но е прост и лесен за приложение, не изис-
ква сложни измервания или изчисления и много ряд-
ко е необходимо наличие на ЕКГ в синусов ритъм. 
Поради това е много подходящ за рутинна ежеднев-
на употреба. Състои се всъщност от 2 алгоритъма 
– първият за диференциране на КТ от НКТ (фиг. 11), 
а вторият – за диференциране на КТ от антидромна 
или преексцитирана тахикардия (фиг. 12) [6, 7].

Фиг. 11. Алгоритъм на Бругада І [по 4]

Всеки от двата алгоритъма представлява поре-
дица въпроси, на които се отговаря с „да” или „не”. 
При отговор „да” на който и да е въпрос се приема 
диагноза „камерна тахикардия” и по-нататъшното 
изпълнение на алгоритъма се прекратява.

Бейсовият (Bayesian) диагностичен подход 
използва предтестови вероятности, базиращи се 

на емпиричен или научен опит. В случая за де-
финитивен диагностичен тест приемаме ЕФИ и 
тогава ЕКГ ни показва каква е предтестовата (т.е. 
преди ЕФИ) вероятност да поставим правилна 
диагноза камерна или надкамерна тахикардия. 
Бейсовият подход използва почти 20 ЕКГ белега, 
като всеки от тях има определено вероятностно 
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тегло, изразено с число (табл. 1). 
Всеки критерий с вероятностно те-
гло ≥ 1 е в полза на КТ, а всеки кри-
терий с тегло < 1 е в полза на над-
камерна тахикардия. Максималното 
възможно тегло е 50. Авторите са 
включили само ЕКГ критерии, кои-
то еднозначно и категорично могат 
да бъдат определени като налични 
или липсващи въз основа на ЕКГ. По 
тази причина в критериите липсва 
АV дисоциацията, която може да е 
налична, но да не се вижда на ЕКГ. 
Търсят се всички налични критерии 
и съответните им тегла се умножа-
ват. Полученото произведение се 
умножава по 4 – това е коефициент, 
изведен емпирично въз основа на 
серия от 150 последователни па-
циенти с ширококомплексни тахи-
кардии, при които е установено, че 
80% са камерни (80%:20% или 4:1). 
Краен резултат ≥ 1 поставя диагноза 
камерна тахикардия, а < 1 – над-
камерна тахикардия. Очевидният 
недостатък на Бейсовия подход е 
необходимостта от наличие на таб-
лицата с вероятностните тегла и на 
калкулатор [8].

Таблица 1. ЕКГ белези и съответните им вероятностни тегла при 
Бейсовия диагностичен подход

Диагностични ЕКГ белези Вероятностно тегло
Ширина на QRS-комплекса:
≤ 0.14 s
> 0.14 и ≤ 0.16 s
> 0.16 s

0.31
0.46
22.86

Електрическа ос на QRS-комплекса:
Дясна горна (–90° до ±180°)
Лява (–60° до –90°) при ШКТ с морфология на ДББ
Дясна (+120° до ±180°) при ШКТ с морфология на ЛББ
Нито една от горните

7.86
8.21
3.93
0.47

Морфология на QRS-комплекса в отвеждане V1 при ШКТ с морфо-
логия на ДББ:
RR’-форма с амплитуда на R > R’ (белег на заешкото ухо)
Бифазна Rs или qR-форма
Трифазна rsR’ или rR’-форма
Нито една от горните

50
4.03
0.21
1.41

Морфология на QRS-комплекса в отвеждания V1 или V2 при ШКТ с 
морфология на ЛББ:
r ≥ 0.04 s
Назъбване на низходящото рамо на S-зъбеца
RS-интервал > 0.06 s
Нито едно от горните

50

0.13
Време на вътрешното отклонение в отвеждане V6 (от началото на 
QRS-комплекса до върха на най-високия R-зъбец):
≥ 0.08 s
< 0.08 s

19.30
0.46

Морфология на QRS-комплекса в отвеждане V6:
Монофазна QS-форма
Бифазна rS (r:S < 1) (при ШКТ с морфология на ДББ)
Трифазна qRs (R:s > 1) (при ШКТ с морфология на ДББ)
Нито една от горните

50
50
0.13
0.57

Използвани съкращения: ШКТ – ширококомплексна тахикардия (по референ-
ция 6)

Фиг. 12. Алгоритъм на Бругада ІІ [по 5]
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Алгоритъмът на Европейското кардиологич-
но дружество (ESC) включва морфологичните кри-
терии и алгоритъма на Бругада и е свободно дос-
тъпен на сайта на ESC в предишните Препоръки 
на ESC за поведение при надкамерни тахикардии 
(фиг. 13) [9].

Алгоритъмът на Верецки (Vereckei) също 
представлява поредица от въпроси. При положи-
телен отговор изпълнението му се прекратява и се 
приема диагноза камерна тахикардия (фиг. 14). В 
последната стъпка се измерва отношението меж-
ду скоростта на промяна на амплитудата на ини-
циалната част на QRS-комплекса в първите му 40 
ms (Vi) и скоростта на промяна на амплитудата в 
терминалната част на QRS-комплекса в послед-
ните му 40 ms (Vt). Отношението Vi/Vt се измерва 
в кое да е отвеждане с бифазен или многофазен 
QRS-комплекс, където началото и краят му са 
ясно видими и началното камерно активиране е 
най-бързо (в 87% това е отвеждане V3, следвано 

Фиг. 13. Алгоритъм на ESC [по 7]

от V5 и V2). Очевидният недостатък на алгоритъма 
е необходимостта от 12-канална ЕКГ с високо ка-
чество, стабилна изоелектрична линия и измерва-
телен инструмент. Проблемни са и стъпка 1, както 
и стъпка 3 [10].

aVR алгоритъм на Верецки – базира се само 
на отвеждане аVR (фиг. 15) [11].

При независимо пряко сравнение на 5 различни 
ЕКГ алгоритъма (4 от които са представени по-горе) 
се оказва обаче, че всички имат умерено висока ди-
агностична стойност и никой не превъзхожда класи-
ческия алгоритъм на Бругада [12]. Алгоритъмът на 
Бругада, заедно с aVR алгоритъма на Верецки, са 
включени като основно средство за диференциал-
на диагноза на ширококомплексните тахикардии в 
наръчника на Acute Cardiovascular Care Association 
към ESC [13].

Фигури 16, 17 и 18 са тестови и дават възмож-
ност читателите сами да поставят ЕКГ диагноза.
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Фиг. 14. Алгоритъм на Верецки [по 8]

Фиг. 15. aVR алгоритъм на Верецки [по 9]
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Фиг. 16

Фиг. 17
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Фиг. 18

На фиг. 16 ST-сегмент практически липсва, по-
ради което АV дисоциация не се вижда, дори и да я 
има. Електрическата ос е силно изместена на дясно. 
Морфологията е на ДББ и има изпълнени морфоло-
гични критерии за камерна тахикардия. Прекордиал-
ният RS-интервал е над 100 ms; в отвеждане aVR има 
монофазен R-зъбец; в отвеждане V4-6 има предимно 
отрицателни QRS-комплекси, т.е. по множество кри-
терии и алгоритми това е камерна тахикардия.

На фиг. 17 е представена ширококомплексна 
тахикардия с морфология на ДББ. Наблюдават се 
екстремно разширени (над 200 ms) и уродливи, 
многофазни и фрагментирани QRS комплекси. Със 
звезда (*) е маркирана единична Р-вълна – белег 
на АV дисоциация. RS-интервалът в отвеждане V3 
е над 100 ms. Отвеждане аVR започва с q-зъбец с 
ширина над 40 ms. По различни критерии и алго-
ритми това е камерна тахикардия (подлежи неисхе-
мична дилатативна кардиомиопатия).

Морфологията на фиг. 18 е на ЛББ, но QRS-ком-
плексите не са особено разширени. Морфологични-
те критерии не са изпълнени. В отвеждане ІІ върху 
ST-сегмента личат ретроградни Р-вълни след всеки 
QRS-комплекс. По никой от представените алгорит-
ми това не е камерна тахикардия. Всъщност става 
въпрос за надкамерна тахикардия с аберация по 
тип ЛББ (ортодромна АV риентри с участие на до-
пълнителна проводна връзка).

В заключение, правилната ЕКГ диагноза при 
ширококомплексна тахикардия е напълно възмож-
на и в повечето случаи позволява по-нататъшните 
диагностични изследвания да бъдат насочени към 
определяне на прогнозата при конкретния пациент 
и към необходимостта от лечение и вида му.
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въведение

Повече от 5 десетилетия витамин К-антагонис-
тите (ВКА) бяха основа на оралната антикоагулант-
на терапия. Тяхната ефикасност в първичната и 

вторичната профилактика на артериални и венозни 
тромбоемболични събития е широко проучена и и 
утвърдена [1-4]. Метаанализ на 13 рандомизирани 
клинични проучвания (2007) показа, че коригирана 
спрямо INR доза варфарин намалява относителния 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА АНТИКОАГУЛАНТНИЯ КОНТРОЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ  
НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ТЕРАПИЯ С АЦЕНОКУМАРОЛ
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF ANTICOAGULANT CONTROL IN PATIENTS  
ON LONG-TERM ACENOCOUMAROL THERAPY

E. Doncheva1, Е. Naseva2 and I. Paskaleva1

1Laboratory Diagnostic Department, National Heart Hospital – Sofia 
2Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Резюме. Цел. Да оценим качеството на антикоагулантния контрол, изразено като TTR (time in therapeutic range), в специа-
лизиран кабинет за мониториране на терапията с витамин К-антагонисти (ВКА). Материал и методи. Проведено 
е ретроспективно проучване при 700 пациенти на хронична терапия с аценокумарол (период на наблюдение 1099 
дни, среден интервал на посещения 41.7 дни). Резултати. Средният TTR в изследваната група е 60.8%. Субопти-
малният контрол е свързан с женски пол, по-ниска стойност на индекс на телесната маса (ИТМ), по-висок прицелен 
INR диапазон (2.5-3.5), наличие на сърдечна недостатъчност, преживян исхемичен мозъчен инсулт/транзиторна 
исхемична атака (ИМИ/ТИА), наличие на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и по-висок CHADS2. Заключение. 
Независим предиктор за субоптимален контрол е по-високият прицелен диапазон на INR 2.5-3.5 (adjusted HR 2.036 
[CI 95%: 1.257-3.299]; p = 0.004). Относителният риск за настъпване на тромбемболично събитие (ТЕ) в групата със 
субоптимален контрол (TTR < 60%) е висок – RR 2.631. 

Ключови думи: аценокумарол, TTR, INR, орална антикоагулантна терапия
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риск от инсулт с 64% спрямо плацебо [5]. Въпреки 
това лечението с тази група медикаменти е свър-
зано с потенциален риск за пациента, дължащ се 
на тесния терапевтичен прозорец за оптимална ан-
тикоагулация. Ефективната и същевременно безо-
пасна доза се намира твърде близо до дозата, при 
която рискът от сериозни усложнения е повишен. 
Лечението с ВКА се затруднява поради непредви-
димия дозов отговор и наличието на широки меж-
дуиндивидуални и вътреиндивидуални вариации 
във времето. Множество фактори модифицират 
връзката доза-ефект и повлияват стабилността на 
антикоагулация: възраст, пол, генетични полимор-
физми, съпътстващи заболявания и медикаменти, 
хранителен режим [6].

Регулярното лабораторно мониториране на ан-
тикоагулантния ефект на ВКА посредством прот-
ромбиновото време, изразено като INR, е крайъгъл-
ният камък в поддържането на деликатния баланс 
между полза и риск. 

През последното десетилетие като алтерна-
тива на ВКА бяха разработени нови съединения с 
антикоагулантен ефект, наречени НОАК (невита-
мин К-зависими орални антикоагуланти), които се 
характеризират с предвидима фармакокинетика и 
не изискват рутинно мониториране. Въпреки все 
по-широкото им навлизане в клиничната практика, 
ВКА остават средство на избор при пациенти с ме-
ханични клапни протези, хемодинамично значими 
клапни заболявания и тежка бъбречна недостатъч-
ност [7].

Времето, прекарано в терапевтичен диапазон 
на INR time in therapeutic range (TTR), е стандартна 
мярка за качество на антикоагулантния контрол и 
е свързано с клиничния изход [8-10]. Оценяването 
на антикоагулантния контрол и анализът на фак-
торите, които го повлияват, подпомагат вземането 
на клинични решения, предоставят възможности за 
оптимизиране на терапевтичния подход и намаля-
ват цената на медицинските услуги [11].

цел

Основната цел на настоящото проучване беше 
да оценим качеството на антикоагулантния контрол 
в Специализирания кабинет за мониториране на те-
рапията с ВКА при голяма група пациенти за продъл-
жителен период от време, изразено като TTR. Като 
допълнителни задачи си поставихме да охарактери-
зираме пациентите с различни индикации за хронич-
на терапия с аценокумарол; да анализираме фак-
торите, за които е известно, че повлияват антико-
агулантния контрол, и да установим има ли връзка 
между настъпване на нежелани събития и TTR.

материал и методи

Проведено бе ретроспективно, едноцентро-
во, обсервационно проучване. От база данни на 
болничнатата информационна система (БИС) към 
Националната кардиологична болница (НКБ) бяха 
идентифицирани всички пациенти, посетили спе-
циализирания кабинет за мониториране на антико-
агулантната терапия за периода януари 2014-де-
кември 2016 г. От тази група подбрахме пациенти, 
които подлежат на продължителна антикоагулатна 
терапия, на възраст ≥ 18 год., и които имат най-мал-
ко 18 измервания на INR за периода на наблюдение 
с интервал между две последователни визити ≤ 84 
дни. Тези критерии отразяват регулярно монитори-
ране и придържане към терапията, като изборът на 
максималния интервал между две последователни 
измервания на INR е съобразен с международните 
препоръки [12]. За да бъде проучването предста-
вително в смисъла на дългосрочна антикоагулатна 
терапия, в последващ подбор изключихме пациен-
тите, започнали лечението с аценокумарол след 
1.07.2013 г. Първите 6 месеца от началото на те-
рапията се свързват с по-чести измервания на INR 
за титриране на индивидуалната поддържаща доза 
и с по-нестабилен антикоагулантен контрол [13]. 
Изключени са пациенти, приемащи варфарин и 
фенпрокумон, и такива, при които лечението е вре-
менно преустановено поради извършване на ди-
агностични и терапевтични процедури, свързани с 
риск от кървене. 

Въз основа на индикацията за орална антико-
агулантна терапия, пациентите бяха категоризира-
ни в 5 групи: Предсърдно мъждене (ПМ) – клапно и 
неклапно; Механични клапни протези с прицелен 
INR 2.5; Механични клапни протези с прицелен INR 
3.0; Венозен тромбемболизъм (ВТЕ) и Други. При 
пациенти с повече от една индикация за лечение с 
аценокумарол, групирането беше извършено, как-
то следва: при наличие едновременно на ПМ и ме-
ханична клапа – към индикация механични клапни 
протези според прицелния диапазон на INR; при 
наличие едновременно на ПМ и периферна арте-
риална болест – към индикация ПМ; при наличие 
едновременно на ВТЕ и ПМ – към индикация ПМ. 
Индикация Други включва основно пациенти с пе-
риферна артериална болест и реконструктивни хи-
рургични интервенции, както и пациенти с хронич-
на обструктивна белодробна болест, дилатативна 
кардиомиопатия и други състояния, изискващи ан-
тикоагулация. Прицелният терапевтичен диапазон 
беше дефиниран съобразно международните пре-
поръки [14]. При пациентите с ПМ, механични клапи 
в аортна позиция и ВТЕ - диапазон на INR 2.0-3.0; 
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при механични клапи в митрална позиция/двуклап-
но протезиране – диапазон 2.5-3.5.

Пациентите са включени в проучването след 
получаване на информирано съгласие от тях. Де-
мографските данни, стойностите на INR и седмич-
ната доза на аценокумарол са събрани от личните 
амбулаторни карти на пациентите и базата данни в 
БИС към НКБ. Данните за съпътстващи заболява-
ния и настъпили усложнения са описани въз основа 
на медицинската документация или по анамнестич-
ни данни. Установените усложнения за периода на 
наблюдение бяха групирани, както следва – тром-
бемболични събития, интракраниално кървене, 
гастроинтестинално (ГИ) кървене, друго кървене.

За да оценим вътреиндивидуалната вариабил-
ност в дозовия отговор, при всеки пациент беше 
изчислен коефициентът на вариация (CV%) на сед-
мичата доза аценокумарол за постигане на тера-
певтичен INR. 

Индивидуалният TTR беше изчислен по метода 
на Rosendaal, при който TTR се изразява като про-
цент дни с INR в терапевтичен диапазон от общия 
брой дни, за които INR е интерполиран [15]. Мето-
дът допуска, че промените между последователни-
те измервания на INR са линейни във времето, т.е. 
стойностите намаляват или се увеличават в еднак-
ва степен всеки ден. Например, ако INR се увеличи 
от 1.9 до 3.1 в рамките на 14 дни, то разликата от 
1.2 се променя линейно за този период (INR се уве-
личава всеки ден с 1.2/14 = 0.085). В НКБ е разра-
ботен софтуер, който автоматично изчислява TTR. 
За субоптимален антикоагулантен контрол дефи-
нирахме TTR < 60%.

Рискът от инсулт беше изчислен според CHADS2 
скалата – по 1 точка за всяко от следните състояния 
– застойна сърдечна недостатъчност, артериална 
хипертония, възраст ≥ 75 год. и диабет; по 2 точ-
ки при предходен исхемичен мозъчен инсулт или 
транзиторна исхемична атака (ИМИ/ТИА) [16]. 

Статистически методи
Всички статистически анализи са извършени със 

софтуер SPSS, версия 22. Оценка за вида на разпре-
деление е извършена с теста на Колмогоров-Смир-
нов. Количествените променливи са представени 
като медиана и интерквартилен размах (IQR, кварти-
ли 1-3), а категорийните променливи – като абсолю-
тен брой и относителен дял. Разликите в относител-
ните дялове на категорийните променливи са оце-
нени с χ2-анализ. Сравнения между количествени 
променливи са направени с тестовете на Ман-Уит-
ни и Кръскал-Уолис. Всеки потенциален предиктор 
на субоптимален контрол първоначално е оценен 
в еднофакторен бинарен логистичен регресионен 
модел, като за значими са приети факторите с p < 

0.1. В последващ множествен логистичен регресио-
нен анализ е определен техният независим ефект, 
изразен като коефициент на риск (HR) с неговия 95% 
доверителен интервал (CI). При р < 0.05 е прието, че 
изследваните разлики/връзки са значими. 

резултати

Фактори, повлияващи ТТR
Проучването обхваща 700 пациенти на дълго-

срочна терапия с аценокумарол със среден период 
на наблюдение от 1099 дни (IQR 1083-1113). Обрабо-
тени са данните от общо 19 195 измервания на INR. 
Индивидуалният TTR при всеки пациент беше изчис-
лен според препоръчвания терапевтичен диапазон 
на INR. Клиничните данни са представени в табл. 1. 
Средната възраст в групата е 69 год., (IQR 64-76), 
мъже – 68 год.; жени – 70 год. (p = 0.025); 52.6% са 
жени; 29.4% от всички пациенти са на възраст ≥ 75 
години. Средният брой измервания на INR е 26 на 
пациент за периода на наблюдение. Най-честото съ-
пътстващо заболяване в общата група е артериална 
хипертония (89.8%), последвана от сърдечна недос-
татъчност (60.3%). 

Средният TTR в групата е 60.8%, (IQR 51.5-
67.8), като 20% (n = 140) от пациентите са с отличен 
контрол – TTR > 70%, и 20.1% (n = 148) демонстри-
рат слаб контрол – TTR < 50%. Средният TTR при 
мъжете е сигнификантно по-висок – 62% спрямо 
59.1% при жените, p = 0.006. Не се установи значи-
ма разлика в TTR при пациентите под/над 75 години 
– 60.1% и 61.5%, p = 0.378. 

Пациентите със субоптимален контрол (дефи-
ниран като TTR < 60%) са по-често жени (p = 0.015), 
имат по-висок брой измервания на INR за периода 
на наблюдение (p < 0.001) и по-висок коефициент на 
вариация на дозата (p < 0.001). От съпътстващите 
заболявания сърдечната недостатъчност (p = 0.024) 
и хроничното бъбречно заболяване (p = 0.044) са с 
по-висока честота на разпространение в тази група. 
В единичните регресионни модели субоптималният 
контрол е свързан с женски пол, по-ниска стойност на 
ИТМ, по-висок прицелен INR диапазон (2.5-3.5), съ-
ответно по-голям брой измервания на INR, наличие 
на сърдечна недостатъчност, преживян ИМИ/ТИА, 
наличие на хронично бъбречно увреждане и по-ви-
сок CHADS2 (табл. 2). За количествените променли-
ви бяха определени гранични стойности с помощта 
на ROC криви: за ИТМ: под 26.86 и над 26.86 kg/m2; 
за броя измервания на INR: под 27 и 27+; за CHADS2 
не се определиха значими граници. В проведения 
множествен анализ по метода на последователното 
включване в модела останаха само два значими фак-
тора, като резултатите се запазват при контролиране 
на възрастта и пола на пациентите (табл. 3).
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Таблица 1. Демографски и клинични характеристики. Данните са представени като n (%) или медиана (IQR)

Характеристика Общо
n = 700

TTR < 60%
n = 336

TTR ≥ 60%
 n = 364 P

Жени 368 (52.6) 193 (57.4) 175 (48.1) 0.015

Възраст (год.) 69 (64-76) 69 (64-75) 69 (63-76.8) 0.912

≥ 75 години 206 (29.4) 92 (27.4) 114 (31.3) 0.281

ИТМ 26.8 (24-29.8) 26.6 (23.5-29.4) 27.1 (24.6-30.3) 0.052

TTR (%) 60.8 (51.5-67.8) 51.2 (45.4-55.8) 67.5 (63.3-73.4) 0.003

Среден брой INR за периода на наблюдение 26 (23-31.8) 30 (24.0-33.0) 24 (21.0-28.0) < 0.001

Среден интервал на посещение, дни 41.7 (34.7-48.7) 37.1 (33.1-44.9) 44.8 (39.2-52.0) < 0.001

Артериална хипертония 616 (89.8) 300 (90.9) 316 (88.8) 0.379

Сърдечна недостатъчност 413 (60.3) 213 (64.7) 200 (56.2) 0.024

Диабет 132 (19.3) 63 (19.2) 69 (19.4) 0.954

Преживян ИМИ/ТИА 125 (18.2) 69 (21.0) 56 (15.7) 0.092

ХБЗ 120 (17.5) 68 (20.7) 52 (14.6) 0.044

ИБС 173 (25.3) 78 (23.7) 95 (26.8) 0.379

CHADS2 2.0 (1.0-3.0) 2.0 (1.0-3.0) 2.0 (1.0-3.0) 0.095

Средна поддържаща доза аценокумарол (mg седмично) 12.5 (9.1-16.5) 12.6 (9.2-16.8) 12.3 (8.9-16.2) 0.22

CV доза (%) 9.4 (6.6-13.2) 11.6 (8.6-15.2) 7.8 (5.4-10.6) < 0.001

ИТМ – индекс на телесната маса; ИМИ – исхемичен мозъчен инсулт; ТИА – транзиторна исхемична атака; ХБЗ – хронично бъбречно 
заболяване, ИБС – исхемична болест на сърцето; CV – коефициент на вариация; INR – International normalized ratio; TTR – time in 
therapeutic range (Rosendaal); CHADS2 – наличие на застойна сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, възраст ≥ 75 г.од, 
диабет – по 1 точка; преживян ИМИ/ТИА – по 2 точки.

Таблица 2. Значими фактори в единичните бинарни логистични регресионни модели

Предиктори за TTR (< 60%/≥ 60%) Категории HR 95% CI P

Пол Жени;
Мъже 1.458 1.082-1.964 0.013

ИТМ 1.038 1.004-1.074 0.029

INR диапазон 2.5-3.5;
2.0-3.0

2.878 1.832-4.521 0.000

Брой INR 0.894 0.870-0.918 0.000

Сърдечна недостатъчност Да;
Не

1.432 1.052-1.949 0.022

Преживян ИМИ/ТИА Да;
Не

1.422 0.963-2.099 0.077

ХБЗ Да;
Не

1.523 1.024-2.266 0.038

CHADS2 0.903 0.805-1.013 0.083

Таблица 3. Множествен регресионен анализ за независими предиктори на субоптимален контрол

Предиктори за TTR (< 60%/≥ 60%) Категории Adjusted HR 95% CI P

INR диапазон 2.5-3.5;
2.0-3.0 2.036 1.257-3.299 0.004

Брой INR  27 и повече;
Под 27

3.304 2.459-4.717 0.000
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Поддържащата доза аценокумарол е по-ниска 
при жените; при пациентите ≥ 75 години и при паци-
ентите със сърдечна недостатъчност (фиг. 1). 

Индикации за хронична терапия  
с аценокумарол и антикоагулантен контрол 
В изследваната група най-голям дял съста-

вляват пациентите с ПМ – 51.7% (табл. 4). Те 

се характеризират с най-висока средна възраст 
(p < 0.001), очаквано най-висок среден CHADS2 
(p < 0.001) и най-висока честота на артериална 
хипертония (p = 0.001). Пациентите с механични 
клапни протези във високия диапазон на INR 
2.5-3.5 (14.6%) са по-често жени (p < 0.001), с 
най-нисък ИТМ (p = 0.001) и най-ниската сред-
на възраст (p < 0.001); сърдечната недостатъч-

ност (p < 0.001) и преживян ИМИ/ТИА (p 
= 0.001) са по-разпространени при тях. 
Тези пациенти показват най-нестабилен 
контрол (p < 0.001), имат най-много из-
мервания на INR (p < 0.001) и най-висок 
коефициент на вариация на дозата (p < 
0.001); сред тях е най-малък делът на 
бол ните с оптимален контрол (TTR ≥ 60%) 
– фиг. 2. За разлика от тях, пациентите с 
индикация „ВТЕ” (15.6%) демонстрират 
най-стабилен контрол, имат най-високия 
среден ИТМ и са с най-малко съпътства-
щи заболявания.

Таблица 4. Антикоагулантен контрол при различни индикации за хронична терапия с аценокумарол. Данните са 
представени като n (%) или медиана (IQR)

Характеристика ПМ
n = 362

Механични клапи 
прицелен INR 2.5
n = 63

Механични клапи 
прицелен INR 3.0
n = 102

ВТЕ
n = 109

Други
n = 64 Р

Възраст 72 (67-77) 67 (61-71) 66 (61-72) 67 (58.5-75) 66.5 (60-71) < 0.001

ИТМ 26.9 (24.2-29.4) 27.5 (24.4-31.2) 25.4 (22.9-27.7) 28 (24.9-31.3) 26.8 (24-30) 0.001

TTR 61.5 (53.4-68.4) 62.4 (51.5-70.6) 53.5 (46.9-62.7) 62.5 (53.7-71.2) 60.3 (50.9-68.9) < 0.001

Брой INR 26 (22-31) 25 (22-29) 32 (27-37) 25 (22-29) 26 (21-30) < 0.001

Интервал на 
посещение,  
дни

42 (35.2-49.4) 43.8 (36.9-51.2) 33.7 (29.9-40.4) 44.8 (37.5-51.2) 42.2 (36.1-51.6) < 0.001

Артериална  
хипертония 333 (94.1) 56 (88.9) 84 (83.2) 86 (81.9) 57 (90.5) 0.001

Сърдечна  
недостатъчност 226 (64.0) 51 (81.0) 92 (91.1) 30 (28.6) 14 (22.2) < 0.001

Диабет 69 (19.6) 18 (28.6) 17 (16.8) 12 (11.4) 16 (25.4) 0.048

Преживян  
ИМИ/ТИА 80 (22.7) 6 (9.5) 24 (23.8) 8 (7.6) 7 (11.1) 0.001

ХБЗ 59 (16.7) 10 (15.9) 19 (18.8) 20 (19.0) 12 (19.0) 0.956

ИБС 106 (30.0) 21 (33.3) 21 (20.8) 10 (9.6) 15 (23.8) < 0.001

CHADS2 3.0 (2.0-3.0) 2.0 (2.0-3.0) 2.0 (2.0-3.0) 1.0 (1.0-2.0) 1.5 (1.0-2.0) < 0.001

CV доза,% 9.6 (7-13.5) 9.1 (6-13.4) 10 (7.4-13.7) 8 (4.9-12.6) 9.1 (6.2-12.8) 0.011

Фиг. 1. Средна седмична поддържаща доза аценокумарол според пола,  
възрастта и съпътстващите заболявания 
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Фиг. 2. Разпределение на пациентите по отношение на TTR  
според клиничната индикация (p < 0.001)

Нежелани събития 
За периода на наблюдение са документирани 

общо 78 нежелани събития при 76 пациенти, пред-
ставени на табл. 5. 

Пациентите с ТЕ усложнения (3.4%) са с 
по-нисък среден TTR (p = 0.038) спрямо тези без 
ТЕ усложнения и по-висок коефициент на вариа-
ция на дозата (p = 0.019) - фиг. 3. Пациентите с 
ГИ кървене не показват разлика в средния TTR 
(p = 0.999) и коефициента на вариация на дозата 
(p = 0.283) спрямо пациентите без ГИ кървене; в 
групата с друго кървене също не се установява 
разлика в TTR (p = 0.755), докато коефициентът 
на вариация на дозата е по-висок (p = 0.027) спря-
мо пациентите без друго кървене. Пациентите с 

ТЕ усложнения имат по-висок среден CHADS2 (p 
= 0.009), според съпътстващте заболявания се 
характеризират с по-висока честота на преживян 
ИМИ/ТИА (p = 0.026). При пациентите с ГИ кър-
вене е по-често срещано ХБЗ (p = 0.004) спрямо 
тези без ГИ кървене. Рискът от възникване на ТЕ 
събития е 1.687/100 човекогодини в групата със 
субоптимален контрол, докато в групата с добър 
контрол е 0.641/100 човекогодини. Относителни-
ят риск за настъпване на ТЕ събитие в групата 
със субоптимален контрол (TTR < 60%) е по-ви-
сок – RR 2.631 (95% CI 1.105-6.265).

Таблица 5. Видове нежелани събития

Вид събитие Брой 
събития

Брой пациенти 
със събития

ТЕ събития
ИМИ
Клапна тромбоза

24
23
1

24 (3.4%)
23
1

Интракраниално кървене
Посттравматичен субдурален
хематом
Субарахноидален кръвоизлив

2

1
1

2 (0.3%)

1
1

ГИ кървене
Ректорагия
Мелена
Хематемеза

17
5
11
1

17 (2.4%)
5
11
1

Друго кървене
Хематурия
Епистаксис 
Очен кръвоизлив

35
5
27
3

33 (4.7%)
5
25
3

Фиг. 3. Антикоагулантен контрол и нежелани събития
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обсъждане

По наши сведения настоящото проучване е пър-
вото проведено в България за оценка на качеството 
на антикоагулантния контрол при голям брой паци-
енти с различни индикации за хронична терапия с 
аценокумарол и продължителен период на наблю-
дение (интервал на посещения средно 42 дни). 
Нашите резултати (среден TTR 61% и TTR 61.4% 
в групата с ПМ) са съпоставими с описаните в спе-
циализираната литература данни от редица из-
следвания, проведени както в рутинната клинична 

практика, така и в условията на големите рандоми-
зирани клинични проучвания (табл. 6). Han и сътр. 
(2013) съобщават идентични на нашите резултати в 
мултицентрово ретроспективно проучване в САЩ, 
което сравнява качеството на антикоагулантния 
контрол в кардиологичните центрове (брой пациен-
ти – 100, TTR 60.8%) с това в практиките на фа-
милните лекари (брой пациенти – 292, TTR 55.3%) 
[17]. За разлика от нашия анализ, са включени само 
пациенти с ПМ и периодът на наблюдение е по-кра-
тък – 1 година.

Таблица 6. Качество на антикоагулантния контрол по литературни данни 

Проучване Година на 
публикация

Държава Дизайн  
на проучването

Медикамент Брой  
пациенти

Период на 
наблюдение

Показание TTR

Nelson et al. [18] 2015 САЩ Ретроспективно Варфарин 9433 544 дни НКПМ 67%

Jurcuţ et al. [19] 2015 Румъния Ретроспективно Аценокумарол 68 24 м. ПМ; Механични 
клапи; ВТЕ

47%

Caldeira et al. [20] 2014 Португалия Ретроспективно - 501 471 дни ПМ; ВТЕ 63%

Pokorney et al. [21] 2015 САЩ Ретроспективно Варфарин 5210 18 м. ПМ 68%
Barta еt al. [22] 2015 САЩ Ретроспективно Варфарин 837 16 м. ПМ; ВТЕ 65%

Korenstra еt al. [23] 2016 Холандия Ретроспективно Аценокумарол 478 18 м. НКПМ 55%

Hofmann еt al. [24] 2016 Швейцария Проспективно, 
мултицентрово

Аценокумарол
Фенпрокумон

817 30 м. ВТЕ 63%

Barrios еt al. [25] 2015 Испания Ретроспективно Аценокумарол
Варфарин

1524 12 м. НКПМ 69%

Wieloch et al.[26] 2011 Швеция Ретроспективно Варфарин 18 391 12 м. ПМ; ВТЕ;  
Клапно заболяване

76%

Dlott еt al. [13] 2014 САЩ Ретроспективно Варфарин 138 319 24 м. ПМ 54%

Melamed et al. [27] 2011 Израел Ретроспективно Варфарин 906 310 дни ПМ 49%

Fiorentinoet al. [28] 2014 Великобритания RCT - 416 9 год. Механични клапи 54%

Park et al.[29] 2015 Южна Корея Ретроспективно Варфарин 380 4 год. ПМ 58%

ARISTOTLE [30] 2011 Мултинационално RCT Варфарин 9081 657 дни НКПМ 62%

RE-LY [31] 2009 Мултинационално RCT Варфарин 6022 730 дни НКПМ 64%

ROCKET-AF [32] 2011 Мултинационално RCT Варфарин 7133 707 дни НКПМ 55%

ENGAGE-TIMI-48 [33] 2013 Мултинационално RCT Варфарин 7036 1022 дни НКПМ 65%

EINSTEIN-DVT [34] 2010 Мултинационално RCT Варфарин 1718 3-12 м. ДВТ 58%

EINSTEIN-PE [35] 2012 Мултинационално RCT Варфарин 2413 3-12 м. БТЕ 63%

Hokusai-VTE [36] 2013 Мултинационално RCT Варфарин 4122 3-12 м. ВТЕ 64%

AMPLIFY [37] 2013 Мултинационално RCT Варфарин 2704 6 м. ВТЕ 61%

RECOVER 1 [38] 2009 Мултинационално RCT Варфарин 1265 6 м. ВТЕ 60%

RECOVER 2 [39] 2011 Мултинационално RCT Варфарин 1289 6 м. ВТЕ 57%

GARFIELD  
регистър [40]

2016 Мултинационално Проспективно Аценокумарол
Варфарин

9934 1 год ПМ 55%

Doncheva и сътр. 2017 България Ретроспективно Аценокумарол 700 3 год. ПМ; ВТЕ;  
Механични клапи

61%

ПМ – предсъдно мъждене; НКПМ – неклапно предсърдно мъждене; ВТЕ – венозен тромбоемболизъм; ДВТ – дълбока венозна тромбо-
за; БТЕ – белодробен тромбоемболизъм; RCT – randomized controlled trial
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Въпреки дългогодишния клиничен опит под-
държането на стабилен INR при пациенти на дъл-
госрочна терапия с ВКА е затруднено и остава 
предизвикателство в съвременната медицина. Ре-
дица фактори с потенциал да повлияват качеството 
на антикоагулантния контрол са широко проучени и 
описани в специализираната литература. Такива са 
пол, възраст, ИТМ, етнос, генетични полиморфиз-
ми, тютюнопушене, консумация на алкохол, диета, 
поддържаща доза на ВКА, коморбидност, съпът-
стващи медикаменти, хоспитализации, социо-ико-
номически фактори [24, 41-48].

Резултатите от нашия анализ потвърждават на-
блюденията от съвременните клинични проучвания и 
регистри. Женският пол и наличието на съпътстващи 
заболявания като сърдечна недостатъчност, прежи-
вян инсулт и хронично бъбречно заболяване повли-
яват негативно антикоагулантния контрол. Macedo и 
сътр. (2015) оценяват TTR в регистър, включващ над 
40 000 пациенти с ПМ и ВТЕ в първите 12 месеца от 
началото на терапията с варфарин [49]. Те устано-
вяват 14 фактора, които са свързани с незадоволи-
телен контрол (TTR < 70%): женски пол, възраст под 
45 год., ИТМ < 25 kg/m2, тютюнопушене, злоупотреба 
с наркотици (при пациентите с ВТЕ), остри респира-
торни заболявания, злокачествени заболявания (па-
циенти с ВТЕ), астма, деменция, епилепсия, диабет, 
хронична употреба на болкоуспокояващи и антили-
пемични средства (пациенти с ПМ), хоспитализации. 
При пациентите с ПМ сърдечната недостатъчност, 
но не и диабетът, влияят негативно. Проучването на 
Nelson и сътр. (2013) обхваща над 20 000 пациен-
ти с неклапно ПМ; наличието на сърдечна недоста-
тъчност, диабет и женски пол са свързани със слаб 
контрол, дефиниран като TTR < 55% [50]. Подобно 
на нашите резултати, авторите не намират връзка 
между възраст ≥ 75 год. и антикоагулантния контрол 
и допускат, че по-възрастните пациенти имат опит с 
редовен прием на медикаменти и се придържат към 
терапията. През 2016 г. бяха публикувани данните 
от проучването ATRIA, което обхваща 2841 новов-
ключени пациенти с ПМ на варфарин [51]. Авторите 
оценяват антикоагулантния контрол за два периода 
– първият обхваща 4-ти-9-и месец от началото на 
терапията, а вторият – 10-и-15-и месец. Отсъстви-
ето на бъбречно увреждане е единственият фактор, 
който е свързан с TTR ≥ 70% през първия период. 
При 15.6% от пациентите с отличен контрол в първи-
те месеци TTR намалява под 50% във второто шест-
месечие, което е свързано с наличието на сърдечна 
недостатъчност.

TTR рутинно се използва за оценка на антикоа-
гулантния контрол, но липсва единен консенсус за 
приемливи стойности. В проучванията за предикто-
ри на нестабилен контрол разграничителните стой-

ности на TTR варират между 45 и 70% [20, 23, 50, 
52, 53]. При пациенти с неклапно ПМ експертните 
становища препоръчват TTR ≥ 65% като критерий 
за превключване към НОАК [54]. За целите на на-
стоящето проучване, което обхваща хетерогенна 
група пациенти с различни индикации за орална 
антикоагулация и продължителен период на на-
блюдение от 3 години, бе избрана разграничителна 
стойност 60%.

Според препоръките на АССР интервалът на 
изследване може да се удължи до 12 седмици 
(ниво на доказателство 2В) при пациенти със ста-
билен INR, дефиниран като 12 седмици време в 
терапевтичен диапазон на INR, без промяна в до-
зата [12]. В рандомизирано канадско проучване, 
сравняващо 4-седмичен (n = 126) с 12-седмичен 
интервал (n = 124) при пациенти със стабилна 
доза варфарин, не се установява разлика в TTR 
между двете групи – 74.1% и 71.6% [55]. Нещо по-
вече – при пациентите с 12-седмичнен интервал се 
наблюдават много по-малко корекции на дозата. В 
настоящото проучване честотата на измерванията 
на INR е свързана с качеството на антикоагулант-
ния контрол, но то няма за цел да установи какъв 
е препоръчителният интервал между две последо-
вателни измервания на INR. Ние считаме, че при 
хронична антикоагулантна терапия оптимални-
ят интервал зависи от индивидуалния пациент и 
следва да бъде съобразен с промени в клиничния 
статус, които водят до флуктуации на INR и налагат 
коригиране на дозата – включване/изключване на 
интерфериращи медикаменти, промяна в диетата, 
обостряне на хронични заболявания, новодиагно-
стицирани онкологични заболявания, хоспитали-
зации и др. В този смисъл, връзката между броя 
INR и TTR в нашия анализ отразява по-интензив-
ното мониториране на пациентите с нестабилен 
контрол. Още повече, в групата с механични клапи 
с диапазон 2.5-3.5, която демонстрира най-незадо-
волителен контрол (TTR 53.5%), пациентите изис-
кват най- много корекции на дозата, което скъсява 
интервала между измерванията на INR (33.7 дни 
срещу 41.7 дни). Подобно на нашия анализ, Dlott и 
сътр. установяват обратна връзка между броя INR 
и TTR при пациенти с ПМ – авторите намират, че 
повече от 14 измервания на INR годишно са свър-
зани с по-слаб контрол [13]. По-честото изследва-
не на INR увеличава вероятността от измерване 
на стойности с малки отклонения от прицелния ди-
апазон, което води до ненужни корекции на дозата, 
оскъпява лечението и не показва предимства при 
пациенти със стабилен отговор във времето [56]. 
Това даде основание за промяна на препоръките 
и удължаване интервала на изследване от 4 на 12 
седмици [12].
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Независим предиктор на субоптимален антикоагу-
лантен контрол TTR < 60% в настоящето проучване е 
по-агресивната антикоагулация, изразена като прице-
лен диапазон на INR 2.5-3.5, който увеличава 2.6 пъти 
риска за незадоволителен контрол. Тези резултати са в 
съответствие с данните, получени от Lubanski и сътр., 
които оценяват антикоагулантния контрол при пациенти 
с механични клапни протези в Швеция – TTR 74.2% в 
диапазона 2.0-3.0, респ. 66.7% в диапазона 2.5-3.5 [53]. 
В ретроспективно проучване Witt и сътр.сравняват па-
циенти със 100% IINR в диапазон от 2.0 до ≥ 3.0 (n = 533) 
и пациенти с лабилен INR (n = 2555) за период от 12 
мeсеца, с различни индикации за лечение с варфарин 
[57]. Прицелен INR ≥ 3.0 и наличието на хронични за-
болявания са независими предиктори за нестабилност. 

Резултатите от настоящото проучване демон-
стрират, че относителният риск от възникване на ТЕ 
събития зависи от качеството на антикоагулантния 
контрол и е 2.6 пъти по-висок при пациентите със су-
боптимален контрол. През 2016 г. бяха публикувани 
данните от регистъра GARFIELD, обхващащ близо  
10 000 новодиагностицирани пациенти с ПМ на терапия 
с ВКА от 35 държави [40]. Авторите установяват 2.6 пъти 
по-висок риск от първи инсулт/системен емболизъм при 
пациентите с TTR < 65%; той е най-висок през първите 
4 месеца и намалява във времето. При пациентите с 
TTR ≥ 65% рискът от инсулт не се променя във времето, 
докато рискът от кървене дори нараства. За разлика от 
ТЕ събития, ние не намираме връзка между усложне-
нията от ГИ кървене и друго кървене и качеството на 
антикоагулантния контрол (TTR < 60%). В проучването 
на Veeger и сътр., което проследява 2304 пациенти с 
ВТЕ на терапия с аценокумарол, честотата на голямо 
кървене е сигнификатно по-висока само при пациенти-
те с TTR < 45% – 8.7% [58]. При групите с TTR 45-65% и 
TTR > 65% не се наблюдава разлика (2.1%, респ. 1.9%). 

При пациенти на хронична антикоагулация, когато 
настъпи кървене, особено от ГИ или уринарния тракт, 
в диференциалната диагноза е наложително да се из-
ключи наличие на подлежаща лезия. Един от рискови-
те фактори за кървене е анамнезата при пациента за 
минало събитие, особено от ГИ тракт [59]. Други фак-
тори, увеличаващи риска от кървене при оралната ан-
тикоагулантна терапия, са напредналата възраст, фар-
макогенетични фактори, наличието на ХБЗ, анемия, 
преживян мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда [60, 
61]. В представеното проучване не установихме връзка 
между напредналата възраст и честотата на кървене; 
докато при пациентите с ГИ кървене превалира ХБЗ. 
Бъбречната дисфункция е включена във валидирани 
скали за предсказване на риска от кървене при паци-
енти с предсърдно мъждене [62-64].

Антикоагулантната терапия увеличава риска от 
интракраниална хеморагия с 0.2% и това е едно от 
най-тежките усложнения [65]. Ние наблюдавахме 
само два епизода на вътремозъчно кървене при 

700 пациенти за 3-годишен период. И двата случая 
са с незадоволителен контрол – TTR < 50%; едини-
ят е провокиран и настъпва след травма. 

заключение

Мониторирането на INR и определянето на про-
цента TTR предоставя допълнителна информация 
относно безопасността чрез откриване на пациенти 
с повишен риск от нежелани събития. Резултатите 
от настоящото проучване, оценяващо качеството 
на антикоагулантния контрол при голям брой паци-
енти (n = 700) с различни индикации за хронична 
терапия с аценокумарол и продължителен период 
на наблюдение, показват:

1. Женският пол, по-ниската стойност на ИТМ и 
наличието на съпътстващи заболявания като сър-
дечна недостатъчност, преживян инсулт и хронично 
бъбречно заболяване повлияват негативно антико-
агулантния контрол.

2. Независим предиктор на субоптимален ан-
тикоагулантен контрол TTR < 60% е по-агресивната 
антикоагулация, изразена като прицелен диапазон 
на INR 2.5-3.5, който увеличава 2.036 пъти риска за 
незадоволителен контрол.

3. В групата с механични клапи с INR диапазон 
2.5-3.5, която демонстрира най-незадоволителен 
контрол (TTR 53.5%), пациентите изискват най- мно-
го корекции на дозата. Това скъсява интервала меж-
ду измерванията на INR (33.7 дни срещу 41.7 дни).

4. Относителният риск от възникване на ТЕ съ-
бития зависи от качеството на антикоагулантния 
контрол и е 2.6 пъти по-висок при пациентите със 
субоптимален контрол (p = 0.038). Тези пациенти 
имат по-висок коефициент на вариация на дозата 
аценокумарол (p = 0.019).

5. Пациентите с ТЕ усложнения имат по-висок 
среден CHADS2 (p = 0.009); според съпътстващите 
заболявания се характеризират с по-висока често-
та на преживян ИМИ/ТИА (p = 0.026), в сравнение с 
пациентите без ТЕ събития.

6. Не установихме връзка между честотата на 
кървене (ГИ кървене и друго) и качеството на ан-
тикоагулантния контрол (TTR < 60%).

7. При пациентите с ГИ кървене по-често се сре-
ща ХБЗ (p = 0.004) спрямо тези без кървене от сто-
машно-чревния тракт.

8. Поддържаща седмична доза аценокумарол 
бе по-ниска при жените, при пациентите ≥ 75 годи-
ни и при пациентите със сърдечна недостатъчност.

Библиография 
1. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briet E. Thromboembolic 

and bleeding complications in patients with mechanical heart valve 
prostheses. Circulation 1994; 89:635-641.

Не е деклариран конфликт на интереси



Оценка на качеството на антикоагулантния контрол... 35

2. Hart RG, Benavente O, McBride R et al. Antithrombotic 
therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-
analysis. Ann Intern Med 1999; 131:492. 9. 

3. Laupacis A, Boysen G, Connolly S et al. Risk factors for 
stroke and efficacy of antithrombotic therapy in atrial fibrillation. Anal-
ysis of pooled data from five randomized controlled trials. Arch Intern 
Med 1994; 154:1449-1457.

4. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ et al. Antithrombotic therapy 
for VTE disease: antithrombotic Therapy and Prevention of Throm-
bosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-
Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141:e419S-e494S. 

5. Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrom-
botic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular 
atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2007; 146:857-67.

6. De Caterina R, Husted S, Wallentin L et al. Vitamin k an-
tagonists in heart disease: Current status and perspectives (section 
iii). Position paper of the esc working group on thrombosis – task 
force on anticoagulants in heart disease. Thromb Haemost. 2013; 
110:1087-1107.

7. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines 
for the management of atrial fibrillation developed in collaboration 
with EACTS. Eur Heart J. 2016; 37:2893-2962.

8. Connolly SJ, Pogue J, Eikelboom J et al. Benefit of oral anti-
coagulant over antiplatelet therapy in atrial fibrillation depends on the 
quality of international normalized ratio control achieved by centers 
and countries as measured by time in therapeutic range. Circulation. 
2008; 118:2029-2037.

9. White HD, Gruber M, Feyzi J et al. Comparison of outcomes 
among patients randomized to warfarin therapy according to anti-
coagulant control: results from SPORTIF III and V. Arch Intern Med. 
2007; 167:239-45.

10. Pastori D, Pignatelli P, Saliola M et al. Inadequate antico-
agulation by Vitamin K Antagonists is associated with Major Adverse 
Cardiovascular Events in patients with atrial fibrillation. Int J Cardiol. 
2015; 201:513-6.

11. Baker WL, Cios DA, Sander SD et al. Meta-analysis to as-
sess the quality of warfarin control in atrial fibrillation patients in the 
United States. J Manag Care Pharm. 2009; 15:244-52.

12. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M et al. American College of 
Chest Physicians Antithrombotic Therapy and Prevention of Throm-
bosis Panel. Executive summary: Antithrombotic Therapy and Pre-
vention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physi-
cians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 
141(2 Suppl):7S-47S.

13. Dlott JS, George RA, Huang X et al. National assessment of 
warfarin anticoagulation therapy for stroke prevention in atrial fibrilla-
tion. Circulation. 2014; 129 (13):1407-14.

14. Ansell J, Hirsh J, Hylek E. Pharmacology and management 
of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians 
evidence-based clinical practice guidelines (8th Edition). Chest. 
2008; 133:160S-98S.

15.  Rosendaal FR, Cannegieter SC, van der Meer FJ et al. A 
method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant ther-
apy. Thromb. Haemost. 1993; 69:236-9.

16. Gage BF, Waterman AD, Shannon W et al. Validation of 
clinical classification schemes for predicting stroke: results from the 
National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA. 2001; 285:2864-2870.

17. Han SY, Palmeri ST, Broderick SH et al. Quality of anticoagu-
lation with warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation in the 
community setting. J Electrocardiol. 2013; 46:45-50.

18. Nelson WW, Desai S, Damaraju C et al. International Nor-
malized Ratio stability in Warfarin-experienced patients with Nonval-
vular Atrial Fibrillation. Am J Cardiovasc Drugs. 2015; 15:205-211.

19. Jurcuit R, Militaru S, Geavlete O et al. Predictive fac-
tors for obtaining a correct therapeutic range using antivitamin K 

anticoagulants:a tertiary center experience of patient adherence to 
anticoagulant therapy. Pat Prefer Adherence. 2015; 9:1271-1278.

20. Caldeira D, Cruz I, Morgado G et al. Evaluation of time in 
therapeutic range in anticoagulated patients: a single-center, retro-
spective, observational study. BMC Res Notes. 2014; 7: 891. 

21. Pokorney SD, Simon DN, Thomas L et al. Patients‘ time in 
therapeutic range on warfarin among US patients with atrial fibrillation: 
Results from ORBIT-AF registry. Am Heart J. 2015; 170:141-148.

22. Barta AL, Nutescu EA, Thompson PA et al. Relationship be-
tween time spent at extreme International Normalized Ratios and 
time in therapeutic range with bleeding and thrombosis in warfarin-
treated patients. Am J Health Syst Pharm. 2015; 72(14): 1188-94.

23. Korenstra J, Wijtvliet EP, Veeger NJ et al. Effectiveness and 
safety of Dabigatran versus Acenocoumarol in “real-world” patients 
with atrial fibrillation. Europace. 2016; 18:1319-1327.

24. Hofmann E, Faller N, Limacher A et al. (2016) Educational Lev-
el, Anticoagulation Quality, and Clinical Outcomes in Elderly Patients 
with Acute Venous Thromboembolism: A Prospective Cohort Study. 
PLoS ONE 11(9): e0162108. doi:10.1371/journal. pone.0162108.

25. Barrios V, Escobar C, Prieto L et al. Anticoagulation con-
trol in patients with nonvalvular atrial fibrillation attended at primary 
care centers in Spain: the PAULA study. Rev Esp Cardiol. 2015; 
68(9):769-776.

26. Wieloch M, Sjalander A, Frykman V et al. Anticoagulation 
control in Sweden: reports of time in therapeutic range, major bleed-
ing, and thrombo-embolic complications from the national quality 
registry AuriculA. Eur Heart J. 2011; 32:2282-2289.

27. Melamed OC, Horowitz G, Elhayany A et al. Quality of anti-
coagulation control among patients with atrial fibrillation. Am J Man-
ag Care 2011; 17: 232-237.

28. Fiorentino F, Rogers CA, Bryan AJ et al. Implications of Us-
ing Different Methods to Characterise Anticoagulant Control in Pa-
tients with Second Generation Mechanical Heart Valve Prostheses. 
PLoS ONE. 2014; 9(7):e98323.

29. Park YK, Lee MJ, Kim JH et al. Lack of Association of Clini-
cal Factors (SAMe-TT2R2) with CYP2C9/VKORC1 Genotype and 
Anticoagulation Control Quality. J Stroke. 2015; 17:192-8.

30. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ et al. Apixaban ver-
sus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 
365:981-92.

31. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran ver-
sus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 
361:1139-1151.

32. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J et al. Rivaroxaban versus war-
farin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:883-891.

33. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E et al. Edoxaban ver-
sus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 
369:2093-2104.

34.  Bauersachs R, Berkowitz SD, Brenner B et al. Oral rivaroxa-
ban for symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med. 2010; 
363:2499-510.

35. Buller HR, Prins MH, Lensin AW et al. Oral rivaroxaban for 
the treatment of symptomatic pulmonary embolism. N Engl J Med. 
2012; 366:1287-97.

36. Büller HR, Décousus H, Grosso MA et al. Edoxaban versus 
warfarin for the treatment of symptomatic venous thromboembolism. 
N Engl J Med. 2013; 369:1406-15.

37. Agnelli G, Buller HR, Cohen A et al. Oral apixaban for the 
treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013; 
369:799-808.

38. Schulman S, Kearon C, Kakkar AK et al. Dabigatran versus 
warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl 
J Med. 2009; 361:2342-52.

39. Schulman S, Kakkar AK, Goldhaber SZ et al. Treatment of 
acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and 
pooled analysis. Circulation. 2014; 129:764-72.



Е. Дончева, Е. Насева и И. Паскалева36

40. Haas S, Cate H, Accetta G et al. Quality of Vitamin K Antago-
nist Control and 1-Year Outcomes in Patients with Atrial Fibrillation: 
A Global Perspective from the GARFIELD-AF Registry. PLoS ONE. 
2016; 11(10):e0164076.

41. Apostolakis S, Sullivan RM, Olshansky B et al. Factors af-
fecting quality of anticoagulation control among patients with atrial 
fibrillation on warfarin: the SAMe-TT(2)R(2) score. Chest. 2013; 
144:1555-1563.

42. Rose AJ, Ozonoff A, Henault LE et al. Warfarin for atrial fi-
brillation in community-based practise. J Thromb Haemost. 2008; 
6:1647-54.

43. Marcatto LR, Sacilotto L, Darrieux FC et al. Age is associ-
ated with time in therapeutic range for warfarin therapy in patients 
with atrial fibrillation. Oncotarget. 2016; 7:54194-99. 

44. Odashiro K, Yokoyama T, Fukata M еt al. Anticoagulation 
Stability Depends on CHADS2 Score and Hepatorenal Function in 
Warfarin-treated Patients, Including Those with Atrial Fibrillation. J 
Atheroscler Thromb, 2017; 24:68-76.

45. Ciurus T, Cichocka-Radwan A, Lelonek M. Factors affecting 
the quality of anticoagulation with warfarin: experience of one cardiac 
centre. Kardiochir i Torakochir Polska. 2015; 12(4).

46. Cavallary LH, Aston JL, Momary KM et al. Predictors of un-
stable anticoagulation in African Americans. J Thromb Thrombolysis. 
2009; 27:430-7.

47. Rose AJ, Ozonoff A, Grant RW et al. Epidemiology of sub-
therapeutic anticoagulation in the United States. Circ Cardiovasc 
Qual Outcomes 2009; 2:591-7.

48. Okumura K, Komatsu T, Yamashita T et al. Time in the thera-
peutic range during warfarin therapy in Japanese patients with non-
valvular atrial fibrillation. – A multicenter study of its status and in-
fuential factors. Circ J. 2011; 75:2087-94.

49. Macedo AF, Bell J, McCarron C et al. Determinants of oral 
anticoagulation control in new warfarin patients: analysis using data 
from Clinical Practice Research Datalink. Thromb Res. 2015; 136: 
250-260.

50. Nelson WW, Choi JC, Vanderpoel J et al. Impact of Co-mor-
bidities and Patient Characteristics on International Normalized Ratio 
Control Over Time in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation. Am 
J Cardiol. 2013; 112:509e512.

51. Dallalzadeh L, Go AS, Chang Y et al. Stability of High-Qual-
ity Warfarin Anticoagulation in a Community-Based Atrial Fibrillation 
Cohort: The Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation 
(ATRIA) Study. JAHA. 2016; 5(7).piii: e003482

52. Cotte FE, Benhaddi H, Duprat-Lomon I et al. Vitamin K 
antagonist treatment in patients with atrial fibrillation and time in 

therapeutic range in four European countries. Clin Ther. 2014; 
36:1160-8.

53. Grzymala-Lubanski B, Svensson PJ, Renlund H et 
al.Warfarin treatment quality and prognosis in patients with mechani-
cal heart valve prosthesis. Heart. 2017;103:198-203.

54. Jones C, Pollit V, Fitzmaurice D et al. The management of 
atrial fibrillation: summary of updated NICE guidance. Br Med J. 
2014; 348: g3655.

55. Schulman S, Parpla S, Stewart C et al. Warfarin dose assess-
ment every 4 weeks versus every 12 weeks in patients with stable 
International Normalized Ratio. Ann Intern Med. 2011; 155:653-659.

56. RoseAJ, OzonoffA, BerlowitzDR et al. Warfarin doseman-
agement affects INR control. J Thromb Haemost. 2009; 7: 94-101.

57. Witt DM, Delate T, Clark NP et al. Twelve-month outcomes 
and predictors of very stable INR control in prevalent warfarin users. 
J Thromb Haemost. 2010; 8:744-9.

58. Veeger NJ, Piersma-Wichers M, Tijssen JG et al. Individual 
time within target range in patients treated with vitamin K antago-
nists: main determinant of quality of anticoagulation and predictor of 
clinical outcome. A retrospective study of 2300 consecutive patients 
with venous thromboembolism. Br J Haematol. 2005; 128:513-519.

59. Palareti G , Leali N , Coccheri S et al. Italian Study on Com-
plications of Oral Anticoagulant Therapy . Bleeding complications of 
oral anticoagulant treatment: an inceptioncohort, prospective collab-
orative study (ISCOAT). Lancet. 1996; 348 (9025):423-428.

60. Fang MC, Chang Y, Hylek EM et al. Advanced age, anti-
coagulation intensity, and risk for intracranial hemorrhage among 
patients taking warfarin for atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2004; 
141:745-752.

61. Schwarz UI, Ritchie MD, Bradford Y et al. Genetic determi-
nants of response to warfarin during initial anticoagulation. N Engl J 
Med. 2008; 358:999-1008.

62. Fang MC, Go AS, Chang Y et al. A new risk scheme to pre-
dict warfarin-associated hemorrhage: the ATRIA (Anticoagulation 
and Risk Factors in Atrial Fibrillation) Study. J Am Coll Cardiol. 2011; 
58:395-401.

63. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R et al. A novel user-friendly score 
(HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial 
fi brillation: the Euro Heart Survey. Chest 2010; 138:1093-1100.

64. Gage BF, Yan Y, Milligan PE et al. Clinical classifi cation 
schemes for predicting hemorrhage: results from the National Regis-
try of Atrial Fibrillation (NRAF) Am Heart J 2006; 151:713-719.

65. Lopes LC, Spencer FA, Neumann I et al. Bleeding risk in 
atrial fi brillation patients taking vitamin K antagonists: systematic 
review and meta-analysis. Clin Pharmacol Ther. 2013; 94:367-375.



Българска кардиология 
том ХXIII, 2017, № 3ДРУЖЕСТВО  

НА КАРДИОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

АВТОРСКИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

КОРОНАРЕН КАЛЦИЕВ СКОР КАТО ДИАГНОСТИЧЕН ФИЛТЪР ПРЕДИ  
ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ ПРИ СТАБИЛНИ БОЛНИ  

С ГРЪДНА БОЛКА И НИСКА КЪМ УМЕРЕНА ПРЕТЕСТ-ВЕРОЯТНОСТ ЗА НАЛИЧИЕ 
НА ОБСТРУКТИВНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ: ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ 

А. Ангелов¹ и Й. Йотов²
¹Първа кардиологична клиника, ²Втора кардиологична клиника, МБАЛ „Св. Марина”,  

Медицински университет - Варна

CORONARY CALCIUM SCORING AS A FILTER FOR CORONARY ANGIOGRAPHY 
IN STABLE CHEST PAIN PATIENTS WITH LOW- TO INTERMEDIATE PRETEST 

PROBABILITY OF OBSTRUCTIVE CORONARY ARTERY DISEASE:  
A SINGLE CARDIAC CENTER STUDY 

A. Angelov¹ and Y. Yotov²
¹Cardiology Clinic I, ²Cardiology Clinic II, MHAT “Sv. Marina”, Medical University - Varna

Резюме. Определянето на коронарния артериален калциев скор (КАКС) се препоръчва като допълнителен скрининг метод 
за оценка на сърдечно-съдовия риск при безсимптомни лица. Противоречиви са мненията относно използването 
на КАКС при болни със симптоматика на гръдна болка. Цел: Да се оцени диагностичната стойност на алгоритъм, 
включващ класически предиктивен модел и КАКС, при болни със стабилна симптоматика на гръдна болка и ниска 
до умерена претест вероятност за наличие на обструктивна коронарна болест, които са преценени като показани 
за провеждане на компютър-томографска коронарна ангиография (КТКА). Материал и методи: Изследвани са 208 
последователни болни със стабилна симптоматика на гръдна болка и без известна ИБС, които са насочени за 
провеждане на КТКА, включваща и определяне на КАКС. Според определената претест-вероятност за наличие 
на обструктивна исхемична болест на сърцето (оИБС) пациентите се класифицират като нискорискови, с умерен 
риск и с висок риск. При провеждане на КТКА наличие на оИБС се приема при установяване на значима стеноза 
≥ 50% от лумена на съответния съд. Резултати: Мнозинството от пациентите са с ниска (49,5%) или умерена 
(42,8%) претест вероятност за наличие на оИБС. Липса на коронарен артериален калций (КАК) е установена при 
109 (52,4%) от изследваните. При 25% от болните е констатирана необструктивна коронарна болест (стеноза < 
50%), а при други 15% съответно оИБС. Липсата на КАК се асоциира с много ниска вероятност за оИБС (< 1%). С 
нарастване стойностите на КАКС се увеличава и честотата на оИБС. Негативната предсказваща стойност на КАКС 
= 0 за отхвърляне наличието на оИБС е 99%, а чувствителността и специфичността на КАКС > 0 за доказване на 
значима коронарна стеноза са съответно 97% и 39%. Базирайки се на получените резултати, предлагаме диагнос-
тичен алгоритъм за стабилни болни с гръдна болка и ниска към умерена претест-вероятност за наличие на оИБС. 
При установяване на КАКС = 0 при пациенти с ниска претест-вероятност отпада необходимостта от провеждане на 
КТКА и следва да се търси друга причина на симптоматиката. При КАКС 1-99 се препоръчва провеждане на КТКА, a 
при КАКС ≥ 100 съответно на инвазивна коронарна ангиография (ИКА). При болните с умерена претест-вероятност 
определянето на КАКС е с оглед избор между КТКА и ИКА като следваща стъпка. При КАКС < 100 може да се пред-
почете използването на КТКА. При установяване на КАКС ≥ 100 е по-добре да се премине към провеждане на ИКА, 
поради високата вероятност за наличие на оИБС. Заключение: Резултатите от това проучване са в подкрепа на 
използването на КАКС като своеобразен диагностичен филтър за отхвърляне наличието на оИБС при нискорискови 
симптомни болни. По-ниската доза йонизираща радиация при определянето на КАКС в сравнение с КТКА и ИКА е 
сериозно предимство. Интегрирането на традиционен предиктивен модел и КАКС в лесноприложим диагностичен 
алгоритъм, включващ и селективно приложение на КТКА при част от болните, може да бъде ефективна стратегия 
за пациенти с ниска или умерена претест-вероятност за наличие на оИБС.

Ключови думи: исхемична болест на сърцето, коронарен артериален калциев скор, компютъртомографска коронарна ангиография
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Независимо от огромния напредък в диагности-
ката и лечението на сърдечно-съдовите заболява-
ния, те и в частност исхемичната болест на сърцето 
(ИБС), продължават да са водеща причина за бо-
лестност и смъртност. Инвазивната коронарна анги-
ография (ИКА) се приема за златен стандарт в диаг-
ностиката на коронарната болест. Като недостатъци 
на ИКА се обсъждат сравнително високата цена, ин-
вазивният характер на изследването и макар и неви-
соката вероятност за различни, обичайно нетежки, 
усложнения. През последното десетилетие компю-
тър-томографската коронарна ангиография (КТКА) 
се наложи като алтернативен неинвазивен образен 
метод за оценка на коронарните артерии [1, 2]. При 
правилно селектирани (липса на аритмия) и добре 
подготвени (постигната сърдечна честота < 65/min с 
премедикация с бета-блокер) болни диагностичната 
стойност на метода е много добра. В проучвания, 
сравняващи КТКА с ИКА, са намерени много високи 
чувствителност (95-99%) и негативна предсказваща 
стойност (99-100%) [3, 4, 5].

Определянето на коронарния артериален кал-
циев скор (КАКС) при безсимптомни лица с оглед 
установяване наличието на субклинична коронарна 
атеросклeроза и последваща рекласификация на 
риска е с утвърдена позиция. Липсата на коронарен 

артериален калций (КАК) се асоциира с много до-
бра прогноза – честота на големи сърдечно-съдови 
събития под 1% на година през следващите 5-10 го-
дини [6, 7, 8]. Съществува дебат и са противоречи-
ви мненията относно приложението на метода при 
симптомни болни с гръдна болка. Според амери-
канските препоръки за диагноза и лечение на ста-
билната коронарна болест установяването на лип-
са на КАК (КАКС = 0) може да изключи наличието на 
обструктивна ИБС (оИБС) при симптомни пациен-
ти с ниска към интермедиерна претест вероятност 
(клас на препоръка IIb) [9]. Съответните британски 
препоръки предлагат определянето на КАКС при 
болни с ниска претест вероятност, като при КАКС 
= 0 следва да се търси друга причина за симпто-
матиката [10]. В същото време, резултатите от раз-
лични проучвания показват, че липсата на КАК не 
може напълно да отхвърли наличието на оИБС при 
стабилни болни с висока претест-вероятност или 
пациенти с остро настъпила симптоматика [11, 12, 
13]. Европейското кардиологично дружество препо-
ръчва използването на КТКА като алтернатива на 
стрес-изобразителните техники за изключване на 
оИБС при пациенти, попадащи в долния обхват на 
интермедиерната претест-вероятност. Подчертава 
се изискването, че това важи за болни, при които 

Summary. Background: Coronary artery calcium score (CACS) was introduced to predict future cardiovascular events in 
asymptomatic individuals. However, there is still controversy regarding the use of CACS in symptomatic patients. Aim: 
to evaluate the diagnostic ability of algorithm combining traditional prediction model and CACS in a routine clinical 
cohort of stable chest pain patients with low to intermediate pretest probability, in which coronary computed tomographic 
angiography (CCTA) is appropriate. Material and methods: A total of 208 consecutive stable chest pain patients without 
known CAD were scheduled to CACS and CCTA. According to the pretest probability of obstructive CAD patients were 
classified to be at low, intermediate or high risk. Assessment of the coronary arteries by CCTA was performed and 
obstructive CAD was defined as a luminal narrowing of ≥ 50%. Results: The majority of the patients had low (49.5%) 
or intermediate (42.8%) pretest probability of CAD. Among the study subjects, the CACS = 0 was found in 109 (52.4%) 
patients The overall prevalence of non-obstructive and obstructive CAD was 25% and 15%, respectively. The absence of 
coronary calcification was associated with very low probability of significant CAD (< 1%). The prevalence of obstructive 
CAD went up with increasing CACS values. We found a sensitivity of 97% and a specificity of 39% of CACS > 0 for 
predicting the presence of obstructive CAD. The negative predictive value of CACS = 0 to exclude obstructive CAD was 
excellent (99%). On the basis of our results we propose a cardiac CT algorithm for stable chest pain patients with low 
or intermediate pretest probability for obstructive CAD. In low-risk patients if CACS is zero there is no need to perform 
CCTA and other causes of chest pain have to be investigated. It is necessary to proceed to CCTA and invasive coronary 
angiography (ICA) if CACS 1-99 and CACS ≥ 100 respectively, is found. In intermediate-risk patients performing calcium 
scoring first is in order to choose between CCTA and ICA as a next step. In case of finding CACS < 100 is better to prefer 
the use of CCTA. On the other hand, if the test result is CACS ≥ 100 is better to proceed to ICA because of the higher 
prevalence of significant CAD in this CACS category. Conclusion: This study lends support for CACS being the test of 
choice to rule out obstructive CAD in stable low-risk symptomatic patients. The benefit for the patient is lower radiation 
levels in CACS as compared with CCTA and ICA. A tiered cardiac CT algorithm based on traditional predictive model 
and calcium scoring and selective performance of CCTA could be effective and safe for management of stable low- to 
intermediate risk symptomatic patients with suspected CAD..

Key words: coronary artery disease, coronary artery calcium score, coronary computed tomographic angiography
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може да се очаква добро качество на образите. Не 
се препоръчва определяне на КАКС при симптомни 
болни с гръдна болка и съмнение за наличие на ко-
ронарна болест (клас на препоръка III) [2]. 

Наличието на гръдна болка, която е вследствие 
на миокардна исхемия, се приема за ангина пекто-
рис (АП). Следва да се отбележи обаче, че наличи-
ето на гръден дискомфорт е много често срещана 
симптоматика, която може да се дължи на различ-
ни сърдечни и несърдечни заболявания и причини. 
Гръдната болка с характеристиката на типична АП 
е предиктор за наличие на оИБС. И все пак, само 
анамнезата за гръдна болка с характеристика на 
неангинозна не е достатъчна за изключване на зна-
чима коронарна стеноза [1]. Sekhri и сътр. просле-
дяват в продължение на 2,5 години 8762-ма болни 
със симптоматика на гръдна болка с различна ха-
рактеристика. При анализа на сърдечно-съдовата 
смъртност се оказва, че при една трета от случаите 
на такава се касае за пациенти, при които симпто-
мите са оценени като болка от несърдечен произ-
ход [14]. Препоръките на Европейското кардиоло-
гично дружество, както и съответните американски 
и британски ръководства, препоръчват използване-
то на предиктивни модели за определяне на пре-
тест-вероятността за наличие на оИБС при болни 
с гръдна болка [2, 9, 10]. През 1979 г. Diamond и 
Forrester предлагат своя модел Diamond Forrester 
Classification (DFC) за предсказване вероятността 
за наличие на оИБС. Той се базира на пола, възрас-
тта и характеристиката на гръдната болка. В про-
дължение на десетилетия DFC е широко използван 
инструмент, но има данни, че надценява вероят-
ността за наличие на обструктивна коронарна бо-
лест. През 2011 г. е предложена ревизирана версия 
на DFC, която по-коректно да определя вероятност-
та за наличие на оИБС [15].

Целта на проучването е да се оцени диагнос-
тичната стойност на алгоритъм, включващ класи-
чески предиктивен модел (DFC) и КАКС, при бо-
лни със стабилна симптоматика на гръдна болка и 
ниска до умерена претест-вероятност за наличие 
на обструк тивна коронарна болест, които са преце-
нени като показани за провеждане на КТКА.

материал и методи

Обект на изследването са 208 последователни 
симптомни пациенти без известна ИБС, насоче-
ни за провеждане на КТКА в УМБАЛ „Св. Марина” 
– Варна. Пациентите са на средна възраст 57,4 ± 
10,1 г. Не са включени в изследването пациенти 
със: предсърдно мъждене или друга неконтролира-
на аритмия; бъбречна недостъчност (креатининов 
клирънс < 60 ml/min); известна или подозирана сър-

дечна недостатъчност; значимо клапно заболява-
не; анамнеза за алергична реакция към контрастно 
вещество. При всеки от участниците е определен 
10-годишният риск за поява на ИБС с прилагане-
то на Framingham Risk Score (FRS). Определена е 
претест-вероятността за наличие на оИБС по ме-
тодиката на Diamond и Forrester [16]. Според DFC 
вероятността за наличие на оИБС се определя на 
ниска (< 20%), умерена (20-70%) и висока (> 70%).

Компютър-томографското (КТ) изследване включ-
ва последователно определяне на КАКС и провеж-
дане на КТКА. Изследването е проведено с компю-
търен томограф Siemens Somatom Definition (Dual 
Source 2 х 64). Преди провеждането на КТКА е из-
вършено скениране без контрастно вещество за 
установяване наличието на КАК и определяне на 
КАКС. Определянето на КАКС става по методика-
та на Agatston [17]. Липса на КАК се дефинира при 
КАКС = 0. Наличие на КАК се дефинира при КАКС 
> 0. В зависимост от стойността на КАКС изслед-
ваните лица се класифицират в една от следните 
категории: КАКС = 0, КАКС 1-99, КАКС 100-399 и 
КАКС ≥ 400. Компютър-томографската коронарна 
ангиография е проведена непосредствено след 
определянето на КАКС. Всички пациенти със сър-
дечна честота > 65/min са получили 60-120 min пре-
ди изследването 25-125 mg Atenolol перорално за 
понижаване на сърдечната честота и намаляване 
на вариабилността ѝ. За постигане на дилатация на 
коронарните артерии и оптимално изобразяване на 
съдовия лумен е приложен нитроглицерин сублинг-
вално 2-4 min преди изследването в доза 0,8-1,2 
mg. При част от пациентите със сърдечна честота 
≤ 65 уд./min и стабилен ритъм е използван проспек-
тивен протокол, за да се намали експозицията на 
йонизираща радиация. При останалите пациенти е 
използван ретроспективен протокол. Всички рекон-
струирани образи са трансферирани към работна 
станция с инсталиран софтуер за постпроцесинг 
обработка. При анализа на коронарните артерии е 
използвана сегментната класификация на коронар-
ните артерии на American Heart Association, адапти-
рана за приложение при КТКА. При количествената 
оценка на промените в коронарните артерии са де-
финирани три възможни варианта: липса на атеро-
склеротични плаки (интактен съд); необструктивна 
коронарна болест (наличие на плаки, стенозиращи 
< 50%) и обструктивна коронарна болест (наличие 
на значими стенози ≥ 50%). При всяко изследване 
е определена ефективната доза йонизираща ради-
ация за КТКА и съответно за коронарния калциев 
скен в mSv (millisievert).

Статистическата обработка на данните е из-
вършена със софтуерен продукт SPSS 16.0. Из-
ползвана е дескриптивна статистика за изчисля-
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ване на показателите за относителен дял, сред-
ни стойности, стандартна грешка и стандартни 
отклонения. Анализ на хипотезите е направен 
чрез t-тест за независими групи за анализиране 
на непрекъснати променливи, докато алтернати-
вен анализ с тест за χ2 е приложен за сравнение 
на категорийни признаци. Степен на значимост 
се приема при р < 0,05. Показателите негативна 
предсказваща стойност (НПС), чувствителност и 
специфичност са определени по следните фор-
мули (ИП – истински положителен; ФП – фалши-
воположителен; ИО – истински отрицателен; ФО 
– фалшивоотрицателен): 

НПС = ИО/ИО + ФО (%); 
Чувствителност = ИП/ИП + ФO (%); 
Специфичност = ИО/ФП + ИО (%).

резултати

От изследваните 208 симптомни лица мъжете 
са 89 (42,8%) на средна възраст 54,7 ± 10,7 г., а же-
ните са 119 (57,2%) и с по-висока средна възраст 
– 59,5 ± 9,1 г. (р = 0,001). Рисковата характеристика 
и претест-вероятността за наличие на обструктивна 
ИБС на участниците са представени в табл. 1.

При 114 (55%) от пациентите е проведен ЕКГ 
стрес-тест. При мъжете той по-често е определен 
като отрицателен за миокардна исхемия, за разли-
ка от жените, където тестовете по-често са класи-
фицирани като неопределени, т.е. недиагностични 
– фиг. 1. При 13% от участниците с отрицателен 
стрес-тест КТКА установява обструктивна коронар-
на болест. При само 25% от пациентите с положи-
телен стрес-тест е намерена значима коронарна 
стеноза.

Липса на КАК е констатирана при 109 (52,4%) 
от изследваните лица. Проведената КТКА не уста-
новява наличие на стенози в коронарните артерии 
при 125 (60%) от пациентите. При 52-ма (25%) от 
болните е установена стеноза < 50%, а при 31 (15%) 
е намерена обструктивна коронарна болест. В табл. 
2 са представени резултатите от КТ изследването, 
включително и данните за получената ефективна 
доза йонизираща радиация. 

Таблица 1. Демографска и клинична характерстика на 
изследваните лица (ИТМ – индекс на телесната маса)

N = 208

Средна възраст (години)
Женски пол (%)

57,4 ± 10,1
57,2

Рискови фактори (%)
Артериална хипертония
Настоящ/бивш пушач
Дислипидемия
Захарен диабет
Фамилна анамнеза за ранна ИБС

93,8
47,6
82,7
14,9
14,9

ИТМ kg/m² (%)
≤ 25 
25 < BMI < 30
 ≥  30 

16,8
48,1
35,1

10-годишен риск за изява на ИБС (FRS) (%)
нисък 
интермедиерен
висок

53,4
38,9
7,7

Характеристиката на гръдната болка (%)
неангинозна болка
атипична АП
типична АП

73
21,2
5,8

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

49,5
42,8
7,7

Фиг. 1. Резултати от проведен ЕКГ стрес-тест (n = 114)
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Таблица 2. Резултати от компютър-томографското из-
следване (КАКС и КТКА)

n = 208

Коронарен артериален калциев скор (%)
КАКС = 0
КАКС 1-99
КАКС 100-399
КАКС  ≥ 400

52,4%
23,6%
15,4%
8,6%

КТКА
Интактни съдове (%)
Необструктивна ИБС (%)
Обструктивна ИБС (%)

60%
25%
15%

Ефективна доза йонизираща радиация
КАКС (n = 208)
КТКА проспективен протокол (n = 45)
КТКА ретроспективен протокол (n = 163)

1,1 ± 0,66 mSv
3,36 ± 1,42 mSv
5,93 ± 2,7 mSv

В табл. 3 е представена средната стойност на 
определената с DFC претест-вероятност за наличие 
на оИБС и установената с КТКА честота на значима 
коронарна болест в трите претест-категории. Пре-
диктивният модел DFC надценява вероятността за 
наличие на оИБС при пациентите с умерена и висо-
ка претест-вероятност, като това е преди всичко е за 
сметка на силно надценения риск при жените. 

Липсата на КАК (КАКС = 0) се асоциира с много ви-
сока вероятност за отсъствие на коронарна болест, но 
не изключва напълно наличието на значима коронарна 
стеноза. С преминаване в следващите КАКС категории 
вероятността за обструктивна коронарна болест про-
гресивно нараства – от всеки десети с КАКС 1-99 до 
над 70% при тези с КАКС ≥ 400 – фиг. 2. 

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

Мъже n = 89 Жени n = 119 Всички болни n = 208

Претест  
вероятност,%

Честота на 
оИБС,%

Претест  
вероятност,%

Честота на 
оИБС,%

Претест  
вероятност,%

Честота на 
оИБС,%

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

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

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

Фиг. 2. Ангиографска находка (КТКА) в различните КАКС категории

Установяването на КАКС = 0 при болни с ниска 
претест-вероятност практически изключва наличие-
то на оИБС. При КАКС 1-99 наличието на необстру-
ктивна коронарна болест (стеноза < 50%) е веро-
ятно (40%). Едва при КАКС ≥ 100 вероятността за 
наличие на значима стеноза е висока (50%) – фиг. 
3. Установяването на КАКС = 0 при болни с умерена 
претест-вероятност не изключва напълно наличие-
то на обструктивна коронарна болест. Съществува 
малка вероятност (3%) за наличие на значима сте-
ноза. При КАКС 1-99 наличието на необструктив-
на коронарна болест е много вероятно (50%). При 
КАКС ≥ 100 при всеки втори се очаква значима сте-

ноза, а при останалите се касае за необструктивна 
коронарна болест – фиг. 4. Няма пациенти с КАКС = 
0 в категорията висока претест-вероятност (n = 16). 
При 62,5% от тези болни се установява обструктив-
на коронарна болест. 

Негативната предсказваща стойност на КАКС = 
0 за отхвърляне наличието на оИБС е 99%. Чувст-
вителността и специфичността на КАКС > 0 за 
предсказване наличието на значима коронарна сте-
ноза са съответно 97% и 39%. При използване на 
по-висока стойност като критерий за позитивен тест 
(КАКС ≥ 100) чувствителността и специфичността 
са съответно 84% и 86%. 
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На базата на тези резултати предлагаме КТ 
базиран диагностичен алгоритъм за поведение и 
диагностика при стабилни пациенти с гръдна бол-
ка с ниска и умерена претест-вероятност за нали-
чие на обструктивна коронарна болест, които са 
преценени като показани за провеждане на КТКА. 
Определянето на КАКС може да служи като свое-

образен филтър, който да даде посоката за други 
диагностични тестове и образни изследвания – 
фиг. 5. Пациентите с висока претест-вероятност 
за наличие на оИБС би следвало директно да се 
насочват за провеждане на ИКА поради високата 
вероятност за наличие на обструктивна коронар-
на болест.

Фиг. 3. КАКС категории и ангиографска находка при пациентите с ниска претест-вероятност за оИБС (n = 103)

Фиг. 4. КАКС категории и ангиографска находка при пациентите с умерена претест-вероятност за оИБС (n = 89)

Фиг. 5. КТ базиран диагностичен алгоритъм при стабилни пациенти с гръдна болка с ниска и умерена претест-вероятност  
за наличие на обструктивна коронарна болест

≥ ≥
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обсъждане

Повечето участници в проучването са със симп-
томатика на атипична АП или неангинозна гръдна 
болка. Определената претест-вероятност за нали-
чие на оИБС при мнозинството болни е ниска или 
умерена. Така описаната характеристика на паци-
ентите с гръдна болка без остро настъпила симпто-
матика в нашето изследване в голяма степен отго-
варя на показанията за провеждане на КТКА според 
препоръките на Американската сърдечна асоци-
ация от 2010 г. и тези на Европейското кардиоло-
гично дружество от 2013 г. [2, 18]. Достойнство на 
проучването е, че то отразява в голяма степен ре-
алната картина на ежедневната работа в една кар-
диологична клиника. Голяма част от насочваните 
за коронарна ангиография болни в България имат 
подобна симптоматика. В повечето случаи амбула-
торно е провеждана ограничена по обем неинвазав-
на оценка, основно ехокардиографско изследване. 
Нашите резултати по отношение на използването 
на ЕКГ стрес-теста (проведен при 55% от болните) 
са всъщност нелоши и вероятно по-добри от реал-
ната употреба на метода у нас. До голяма степен 
това може да се обясни с изискването, което Кли-
никата поставя към насочващите кардиолози: паци-
ентите, насочвани за КТКА, да бъдат оценявани с 
ЕКГ стрес-тест предварително. При положителен за 
миокардна исхемия тест на болния се препоръчва 
провеждане на ИКА. Все пак при малък относите-
лен дял (7%) от участниците с проведен ЕКГ стрес-
тест той е бил положителен и са преценени като 
показани за КТКА. Другите варианти на стрес-тест 
(миокардна перфузионна сцинтиграфия, стрес-ехо-
кардиография) продължават да са непопулярни в 
нашата страна. По-високият относителен дял на 
жените (57,2%) е също достойнство на проучване-
то, защото в реалния живот те са една значителна 
част от пациентите с гръдна болка с нетипична ха-
рактеристика. Обичайно при тях тежестта на симп-
томатиката и степента на редукция във физическия 
капацитет не корелират с тежестта на атероскле-
ротичните плаки в коронарните артерии [19, 20]. 
При пациентите от женски пол се прилагат по-рядко 
ЕКГ стрес-тестове и те по-често са недиагностични 
[21]. Повече от половината проведени стрес-тесто-
ве (56,6%) при жените в нашето проучване са били 
недиагностични, докато при мъжете такива са само 
23% (р = 0,02). При честота на недиагностични те-
стове, достигаща почти 60%, ЕКГ стрес-тестът оче-
видно е с ограничени възможности при оценката на 
жени с гръдна болка преди провеждането на други 
образни или функционални изследвания. Британ-
ските препоръки за поведение при стабилна АП не 
включват ЕКГ стрес-теста в диагностичния алгори-

тъм при пациенти с гръдна болка без известна ИБС 
поради ниската му чувствителност и специфичност 
[10]. Все пак в последните Европейски препоръки 
за лечение на стабилната коронарна болест (2013 
г.) ЕКГ стрес-тестът продължава да бъде с клас I B 
препоръка при лица с умерена претест-вероятност 
и липса на изходни промени в ЕКГ [2].

Изборът на подходящия тест или образно изслед-
ване за поставяне на диагнозата ИБС при болен с 
гръдна болка в голяма степен зависи и от коректното 
определяне на претест-вероятността за наличие на 
обструктивна коронарна болест. В нашето проучва-
не класическият предиктивен модел DFC надценява 
претест-вероятността, като това е преди всичко за 
сметка на силно надценения риск при жени. Очаква-
ната честота на оИБС според DFC при жени с ниска и 
умерена претест-вероятност за оИБС е четири пъти 
по-висока от намерената с КТКА. За жените с висо-
ка претест-вероятност установената с КТКА честота 
на значима коронарна болест е 2 пъти по-ниска от 
предсказаната. Резултатите от нашето едноцентро-
во проучване са в подкрепа на наблюдаваното и от 
други автори надценяване на вероятността за оИБС 
при използване на конвенционалните предиктивни 
модели. В проучването CONFIRM е установено над-
ценяване на риска във всички възрастови категории, 
както и при двата пола [22]. Genders и сътр. изслед-
ват 2260 болни с гръдна болка, при които е проведе-
на диагностична ИКА, и при 1319 от тях е намерена 
оИБС. Определената претест-вероятност за оИБС с 
DFC е по-висока от реално установената с ИКА. Тази 
зависимост е налице и при двата пола, но е по-изра-
зена при жените [15]. Другият широко изпозван пре-
диктивен модел Duke Clinical Score също надценява 
вероятността за наличие на оИБС [23]. Две скоро за-
вършили студии също наблюдават сериозно разми-
наване между очакваната и установената честота на 
оИБС. В проучването CRESCENT е установена зна-
чима коронарна болест при 8% от болните, докато 
средната претест-вероятност, определена с DFC, е 
била 45% [24]. Подобен е резултатът и от проучване-
то PROMISE – средната претест-вероятност е 53%, 
но намерената честота на оИБС е само 8,8% [25].

Чувствителността и специфичността на КАКС 
за предсказване наличието на значима коронарна 
болест при симптомни болни с ниска към умерена 
претест-вероятност са изследвани в множество сту-
дии. Ако се разгледат данните само от най-големите 
проучвания, чувствителността на КАКС > 0 е от 96 
до 100%, а специфичността е от 30 до 58%. Някои 
изследователи са се опитвали да подобрят специ-
фичността на метода чрез приемане на по-висока 
стойност на КАКС като критерий за положителен 
тест [26]. Becker и сътр. увеличават прага за пози-
тивен тест от КАКС > 0 на КАКС > 100 и постигат 
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нарастване на специфичността от 31 на 80%, а на 
позитивната предсказваща стойност от 64 на 84%. 
Използването на по-високия праг обаче е свързано с 
влошаване на чувствителността - тя спада от 99 на 
89% [27]. В нашето проучване използването на КАКС 
≥ 100 също води до значително увеличаване на спе-
цифичността (от 39 на 86%), но води и до влошаване 
на чувствителността. Използването на по-висок праг 
от КАКС > 0 влошава чувствителността и повишава 
риска за фалшивонегативни тестове, което може да 
опасно при симптомни пациенти [26]. Счита се, че 
няма идеален праг на КАКС, над който да се прие-
ма теста за положителен, защото характеристиката 
на участниците в различните проучвания е много 
разнообразна. Вероятността за наличие на оИБС е 
зависима както от стойностите на КАКС, така и от 
претест-вероятността. Използването на КАКС > 0 е 
вероятно най-оптималният вариант с високи чувст-
вителност и НПС, което намалява риска от фалши-
воотрицателни резултати [26, 27]. Поради тези при-
чини в нашето проучване бе заложена хипотезата, 
че съчетаването на КАКС с класически предиктивен 
модел (DFC) може да определи по-точно претест-ве-
роятността за оИБС в сравнение с използването на 
двата метода поотделно. 

Наличието на КАК при безсимптомни лица е 
мощен предиктор за бъдещи сърдечно-съдови съ-
бития, докато липсата на КАК се асоциира с много 
добра прогноза в средносрочен план – честота на 
големи сърдечно-съдови събития под 1% на година 
[7]. Един метанализ при седем клинични проучва-
ния с общо 3924 пациенти с гръдна болка, просле-
дени средно 42 месеца, установява, че пациентите 
без КАК имат сигнификантно по-ниска честотата 
на сърдечно-съдови събития в сравнение с тези с 
КАКС > 0 (1,8% спрямо 8,99%) [8]. Oт значение при 
интерпретацията на КАКС = 0 при симптомни болни 
е тяхната рискова характеристика, претест-вероят-
ността за наличие на оИБС и клиничната ситуация 
(хронична или остро настъпила симптоматика). 
При симптомни пациенти с умерена към висока 
претест-вероятност за оИБС КАКС = 0 е слаб пре-
диктор по отношение на прогнозата и липсата на 
обструктивна коронарна болест [28]. В проучването 
CORE 64, където болните с умерена и висока пре-
тест-вероятност са 95%, а една част от пациентите 
са и с остро настъпила симптоматика, при 19% от 
пациентите с КАКС = 0 е установена оИБС [11]. Този 
резултат е добър пример за това, че диагностична-
та стойност на всеки един тест/диагностичен метод 
зависи в много голяма степен от факта при каква 
популация болни се прилага. При пациент с висок 
претест-риск за оИБС вероятността да се установи 
ангиографски значима коронарна болест е много 
висока дори и при КАКС = 0 [26].

Включването на КАКС в диагностичен алгори-
тъм за преселекция на пациентите с гръдна болка 
преди провеждането на други образни изследва-
ния е възможност за намаляване броя на излиш-
но проведените инвазивни изследвания. При па-
циентите без акутна симптоматика, след прове-
дена ЕКГ в покой, е възможно интегрирането на 
DFC и КАКС в един лесноприложим диагностичен 
алгоритъм. За пациентите с ниска или умерена 
претест-вероятност за наличие на оИБС КАКС 
може да служи като своеобразен филтър, който 
да даде посоката за други диагностични тестове 
или образни изследвания. При лица с нисък риск 
и установен КАКС = 0 отпада нуждата от провеж-
дане на коронарна ангиография, вкл. и КТКА. Това 
носи съответни ползи - при определяне на КАКС 
не се използва контрастно вещество; ефектив-
ната доза йонизираща радиация е обичайно под 
1,0 mSv; времетраенето на изследването е поне 
2 пъти по-кратко от необходимото за провеждане 
на КТКА; цената на изследването е също много 
по-ниска в сравненение с другите образни методи 
[29]. В случаите, когато се установи леко увели-
чен КАКС 1-99, е уместно да се извърши КТКА, а 
в случаите на КАКС ≥ 100 е по-добре да се пре-
мине към провеждане на ИКА. Липсата на КАК 
не може да изключи напълно оИБС при болните 
с умерена претест-вероятност. При 29 (32,6%) от 
участниците с умерена претест-вероятност (n = 
89) е установен КАКС = 0 и при един (3%) от тях 
е намерена значима коронарна стеноза при про-
ведената КТКА. Резултатът е потвърден с ИКА и 
е имплантиран интракоронарен стент. Пациентът 
е 40-годишен мъж с рискови фактори артериална 
хипертония, тютюнопушене и дислипидемия. Ус-
тановяването на оИБС при липса на КАК се наблю-
дава най-често при лица от мъжки пол с подобна 
характерстика [30, 31]. В този смисъл при лица 
с интермедиерен риск определянето на КАКС е 
с оглед избор между КТКА и ИКА като следваща 
стъпка дори при резултат КАКС = 0. Надценява-
нето на претест-вероятността от конвенционал-
ните предиктивни модели и високата негативна 
предсказваща стойност на КАКС = 0 е в подкрепа 
на нашата стратегия да се предпочете КТКА, а не 
ИКА, в случаите на КАКС < 100 при лица с умере-
на претест-вероятност [32]. От друга страна, при 
резултат КАКС ≥ 100 при болни с ниска и умере-
на претест-вероятност е по-добре да се премине 
директно към ИКА поради високата вероятност 
за наличие на оИБС. Това би спестило на болния 
двукратно приложение на йонизираща радиация 
и контрастно вещество. Казано просто, в предло-
жения алгоритъм има три сценария на поведение 
след определяне на КАКС:
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1. В най-добрия случай пациентът не се нуждае 
от допълнителни изследвания на сърцето и се тър-
си друга причина за симптоматиката.

2. След определяне на КАКС пациентът остава 
на масата в КТ лабораторията и се пристъпва към 
провеждане на КТКА.

3. Пациентите с КАКС ≥ 100 се насочват за про-
веждане на ИКА, която дава възможност и за интер-
венционално лечение. 

Функционалните тестове (стрес-ехокардиогра-
фия, миокардна перфузионна сцинтиграфия) при-
тежават висока НПС за изключване на оИБС, но 
негативният резултат не изключва наличието на не-
обструктивна коронарна болест. При 25% от изслед-
ваните от нас лица КТКА установявва необструк-
тивна коронарна болест. Това може да се разглеж-
да като предимство на КТКА пред функционалните 
тестове, тъй като установяването на нестенозира-
ща коронарна атеросклероза може да е стимул за 
иницииране на агресивна корекция на рисковите 
фактори с цел ограничаване прогресията на бо-
лестния процес [32]. Да притежава директен ефект 
по отношение на прогнозата, е голямо предизвика-
телство за един диагностичен метод. Въпреки това, 
в проучването SCOTHEART използването на КТКА 
променя благоприятно терапевтичното поведение и 
това се асоциира с редукция в честотата на сърдеч-
но-съдова смърт и нефатален миокарден инфаркт 
(HR 0,62, p = 0,05270) в периода на проследяване 
от 1,7 години [33]. Компютър-томографската ко-
ронарна ангиография има още едно предимство 
пред ИКА и фунционалните тестове – предоставя 
информация за морфологията на атеросклеротич-
ната плака. Установяването на съответните харак-
теристики за вулнерабилност на плаката позволява 
да се идентифицират най-рисковите пациенти сред 
тези с нестенозираща коронарна атеросклероза 
[1]. Ползата от добре проведената вторична пре-
венция при тези болни е сигурна. Друго предим-
ство на КТКА пред фунционалните тестове е вре-
метраенето на изследването. Провеждането на КТ 
изследване на коронарните артерии (КАКС и КТКА) 
отнема не повече от 20 минути. За провеждането 
на стрес-ехокардиография, миокардна перфузион-
на сцинтиграфия или сърдечен магнитен резонанс 
е необходим около един час [34].

оГраничения на Проучването

В това малко едноцентрово проучване тежестта 
на атеросклеротичните промени в коронарните ар-
терии е оценявана с КТКА, а не с ИКА, която се при-
ема за златен стандарт. Наличието на значима сте-
ноза при образно изследване не е равнозначно на 
функционално значима стеноза. И двата използва-

ни метода (КАКС и КТКА) са образни и дават инфор-
мация само за анатомията на коронарните артерии, 
но липсва такава за функционалната значимост на 
болестните промени. Екстраполирането на нашите 
резултати в други центрове следва да се съобрази 
със следните условия: технически възможности на 
КТ апаратура; наличие на обучен персонал; систе-
мата за отчитане на разходите; диагностичните и 
терапевтичните алгоритми в съответния център.

заключение

Резултатите от това проучване са в подкрепа на 
използването на КАКС като своеобразен диагности-
чен филтър за отхвърляне наличието на оИБС при 
нискорискови симптомни болни. По-ниската доза 
йонизираща радиация при определянето на КАКС 
в сравнение с КТКА и ИКА е сериозно предимство. 
Интегрирането на традиционен предиктивен модел 
и КАКС в лесноприложим диагностичен КТ базиран 
алгоритъм, включващ и селективно приложение на 
КТКА при част от болните, може да бъде ефектив-
на стратегия за пациенти с ниска или умерена пре-
тест-вероятност за наличие на оИБС.
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въведение

Предсърдното мъждене (ПМ) е една от воде-
щите причини за хоспитализации, инвалидизация и 
сърдечно-съдова смъртност [1]. През 2030 година 
се очаква броят на пациентите с ПМ в световен ма-
щаб да се увеличи до 14-17 милиона, като между 

120 и 215 хил. са новодиагностицираните случаи 
ежегодно [1, 19]. Рискът от емболичен мозъчен ин-
султ при тези пациенти е до 5 пъти по-висок в срав-
нение с останалата популация. Всяка година се 
регистрират над 3 млн. случая на мозъчен инсулт, 
свързани с ПМ, протичащи с висока 30-дневна и 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 6-МЕСЕЧНО КЛИНИЧНО И ЕХОКАРДИОГРАФСКО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕКЛАПНО ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ НА ТЕРАПИЯ  
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Резюме. Направихме 6-месечно клинично проследяване на 107 пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ), които започ-
ват лечение с дабигатран. При 35 от тях беше проведена  трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) преди включ-
ването на медикамента. При 17 се установи спонтанен ехоконтраст (СЕК), а при 7 - тромбоза на левопредсърдно 
ухо (ЛПУ). ТЕЕ беше повторено след 6 месеца. Резултатите показаха намаляване размерите на СЕК/тромб, като се 
установи корелация между броя на лобовете в ЛПУ и риска от образуване на СЕК или тромб. При 8 пациенти се появи 
горнодиспептичен синдром, поради което беше проведена фиброгастроскопия (ФГС). Регистрирани бяха 3 случая на 
кървене, овладяно консервативно. В заключение, дабигатран може да  редуцира степента на спонтанен ехоконтраст 
и размера на тромба в ЛПУ при добра поносимост на медикамента и ниска честота на кървене.
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Summary. We performed 6-months clinical follow-up of 107 patients with non-valvular atrial fibrillation (AF). Transoesophageal 
echocardiography (TOE) was dоnе in 35 of them before Dabigatran initiation. In 17 a spontaneous echocontrast (SEC) was 
established and in 7-thrombus in left atrium appendage. TOE was repeated again after 6 months. Results showed reduced 
size of SEC/thrombus and there was correlation between the number of the LAA lobes and the risk of SEC/thrombus 
formation.During the follow-up period 8 patients had upper dyspeptic syndrome, because of which gastrointestinal endoscopic 
examination was carried out.  Altogether 3 cases of bleeding were detected,which were treated conservatively. In conclusion, 
Dabigatran could reduce the extend of SEC and the thrombus size with good tolerability and low minor bleeding rate.
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едногодишна смъртност – съответно 25 и 50% [19]. 
Приложението на варфарин може да понижи този 
риск с 43%, а приемът на дабигатран – с допълни-
телни 35% [18, 25].

В допълнение към рутинно извършваната транс-
торакална ехокардиография (ТТЕ), трансезофаге-
алната ехокардиография (ТЕЕ) се възприема като 
златен стандарт за: оценка на размерите и морфо-
логията на лявото предсърдие (ЛП) и левопред-
сърдното ухо (ЛПУ), наличието на тромби в него, 
както и  измерване на скоростите на кръвотока в 
ЛПУ [14, 15]. Нейното прилагане преди планово 
електрокардиоверзио и катетърна аблация намаля-
ва перипроцедурния риск от системен емболизъм 
[6, 23]. Рискови фактори, като структурно заболява-
не на сърцето, разширено ЛП и висок CHA2DS2 -VASc 
Score се изтъкват като предиктори за ЛП тромбоза 
[26]. Проучвания, проведени с директните орални 
антикоагуланти (ДОАК), установяват значима ре-
дукция на мозъчните инсулти и системния емболи-
зъм в сравнение с приложението на варфарин [18]. 
Трябва да се отбележи, че единственият до момен-
та ДОАК, който сигнификантно намалява честотата 
на исхемичния мозъчен инсулт, е директният тром-
бинов инхибитор дабигатран в доза 2 х 150 mg [3, 
7, 12]. От друга страна, влиянието на ДОАК върху 
формирането и динамиката на ЛП тромбоза и спон-
танен ехоконтраст (СЕК) продължава да бъде не-
достатъчно изяснено [9, 16, 22]. 

цел

Да проведем клинично проследяване за период 
от 6 месеца на пациенти с неклапно ПМ, които за-
почват лечение с дабигатран. Поставихме си след-
ните задачи: 

1. Да се направи клинична и инструментална 
оценка на пациентите, получаващи дабигатран по 
повод на различни форми предсърдно мъждене. 

2. Да се оцени качествено наличието на СЕК 
в кухината на ЛПУ и да се обективизира  морфо-
логията на ЛПУ при пациенти с пристъпна форма 
на ПМ, на които им предстои медикаментозно или 
електрокардиоверзио.

3. Да се проследи динамиката на СЕК/тромб 
след започване приема на дабигатран, за период 
от 6 месеца.

4. Да се оцени профилът на клинична безопас-
ност на дабигатран по отношение на риска от голя-
мо и малко кървене.

материал и методи

Бяха проследени в общо 107 последователни 
пациенти с неклапно ПМ (дефинирано според Пре-

поръките на ESC от 2016 г.), хоспитализирани в Кар-
диологичното отделение на катедра „Пропедевтика 
и вътрешните болести“ (КПВБ) към УМБАЛ “Алек-
сандровска” – София. От тях 66 бяха с перманентно 
ПМ (29 – на предшестваща терапия със Синтром и 
незадоволителен INR контрол, останалите 37 – вече 
провеждащи терапия с дабигатран), 35 имаха прис-
тъпно ПМ с давност над 48 часа и 6-ма бяха с перси-
стиращо ПМ. При всички пациенти бяха проведени 
клиничен преглед, ехокардиография, ЕКГ и лабо-
раторни изследвания и изчислени CHA2DS2-VASc и 
HAS-BLED score. С трансторакална ехокардиогра-
фия бяха оценени размерите на ЛП (от парастерна-
лен срез по дългата ос и от апикална позиция), клап-
ната морфология, систолната и диастолната функ-
ция на ЛК. При пациентите, обсъдени за регулари-
зация на ритъма (n = 35), се проведе ТЕЕ с локална 
анестезия и седиране с интравенозен диазепам 5 mg 
след подписано информирано съгласие. Направена 
беше описателна характеристика на ЛПУ морфоло-
гия, площ, наличието на тромби или СЕК в неговата 
кухина, измерване на скоростите на пълнене и из-
празване на ЛПУ. Спонтанният ехоконтраст беше де-
финиран като динамични, дискретни еха в кухината 
на ЛПУ, с движение, подобно на “дим” (smoke-like) 
[15]. Тежестта на СЕК беше разделена на 4 степени: 
0 – липса на ехогенност; 1+ – нискостепенен (мини-
мална ехогенност, откриваща се само в част от ЛП 
кухина, при усилен сигнал); 2+ – умерен (по-плътни 
еха, наблюдаващи се през целия сърдечен цикъл), 
и 3+ – тежък (плътни, бавнодвижещи се еха, визуа-
лизираще се в кухината на ЛП в над 3 до 5 цикъла). 
Тромб беше дефиниран като дискретна плътна ехо 
маса, с добре отграничени граници, които се отли-
чават от ендокарда [24]. Скоростите на пълнене и 
изпразване на ЛПУ бяха измервани с пулсов доплер 
на ≈ 1 cm под изхода на ЛПУ,  в най-малко 5 после-
дователни цикъла. Като референтни стойности за 
скорост на пълнене на ЛПУ бяха приети 40-50 cm/s, 
а за късната диастолна скорост на изпразване – 50-
60 cm/s. При всички тези 35 ТЕЕ изследването беше 
повторено на 6-ия месец ± 10 дни. 

При болните с горнодиспептичен синдром (ГДС) 
(n = 8), появил се по време на проследяването, 
беше извършена фиброгастроскопия (ФГС) под ло-
кална анестезия, след писмено декларирано съгла-
сие от страна на пациента.

Статистическият анализ бе осъществен с про-
грамата SPSS версия 18.0. Разпределението на ко-
личествените променливи беше изследвано с теста 
на Колмогоров-Смирнов. Нормално разпределени-
те данни бяха представени като средна стойност 
и стандартно отклонение (   ± СО), а качествени-
те променливи – като процентно съотношение. 
Параметрите в изследвани групи бяха сравнени с 

X
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помощта на t-тест за независими променливи при 
нормално разпределение на данните и с Ман-Уитни 
тест при липса на такова разпределение. За търсе-
не на връзка между две качествени променливи из-
ползвахме метода χ-квадрат. Стойности на p < 0.05 
се приемат като статистически значими

резултати

Демографскa характеристика, рискови  
фактори и тип ПМ
В проследяването бяха включени 107 пациенти 

на средна възраст 67,7 години. 55 (51,4%) са мъже, 
а 52 (48,6%) – жени. С CHA2DS2-VASc score ≥ 2 бяха 
84 (78,50%), а с HAS-BLED score ≥ 3 – 37 (34,59%). 
В зависимост от рисковата стратификация по двете 
скали, възрастта, бъбречната функция и придружа-
ващите заболявания, пациентите бяха разделени 
в две групи за лечение с дабигатран: 2 х 150 mg 
дневно (n = 84) и с 2 х 110 mg на ден (n = 23). При 16 
пациенти с известни гастрит, езофагит или гастро-
езофагеална рефлуксна болест, предписаната доза 
също беше 2 x 110 mg дневно. В проследените гру-
пи нямаше пациенти с показания за комбинирана 
терапия на дабигатран с антиагреганти (табл. 1).

 
Таблица 1. Демографска характеристика на включе-
ните пациенти

Мъже Жени
Възраст (години) 63,22 ± 1,18 72,41 ± 2,40
Пол 55 (51,40%) 52 (49,60%)
Пристъпно предсърдно мъждене 23 (41,82%) 12 (23,08%)
Персистиращо ПМ 2 (3,64%) 4 (7,69%)
Постоянно ПМ 30 (54,54%) 36 (69,23%)
Креатининов клиърънс (ml/min) 68,61 ± 1,10 66,24 ± 1,17
CHA2DS2-VASc > 2 45 (81,82%) 39 (72%)
Дабигатран 2 х 110 mg на ден 12 (21,82%) 11 (21,15%)
Дабигатран 2 х 150 mg на ден 43 (78,18%) 41 (78,85%)
Преживян исхемичен мозъчен 
инсулт

8 (14,55%) 5 (9,62%)

Артериална хипертония 41 (74,55%) 42 (80,77%)
Хроничнa сърдечна недостатъч-
ност 

43 (78,18%) 37 (71,15%)

Захарен диабет тип 2 32 (58,18%) 19 (36,54%)
Дислипидемия 29 (52,73%) 32 (61,54%)

Резултати от ТТЕ (n = 35)
Не се установиха сигнификантни разлики меж-

ду двата пола по отношение на:
 - размерите на ЛП – от парастернален срез 

по дългата ос: при мъже – средно 46,06 mm, а при 
жени – средно 43,59 mm;

 - от апикална позиция 4-кухинен срез: при 
мъже – средно 49,61/47,33 mm, а при жени – средно 
45,76/46,12 mm. 

От друга страна, между двата пола беше нали-
це значима разлика при стойностите на фракцията 
на изтласкване (ФИ) и площта на ЛП:

 - Средна стойност на ФИ – 59% ± 3,4 при мъже-
те и 63% ± 4,8 при жените, р < 0,05 

 - Средна площ на ЛП – 30,28 mm2 при мъже и 
34,41 mm2  – при жени, р < 0,05. 

Резултати oт ТЕЕ
Средните стойности на размерите на ЛПУ сигнифи-

кантно се различаваха при мъжете  (29,50/18,28 mm) и 
жените (25,00/20,76 mm), р < 0.05. Спонтанен контраст 
се установи при 17 пациенти от общата група – 8 мъже 
и 9 жени, като умерен по интензитет СЕК беше описан 
при 3-ма мъже и 2 жени. Тромбоза в ЛПУ се откри при 
7 пациенти [4 мъже (25%) и 3 жени (15,79%)].

Намалена скорост на изпразване (< 40 cm/s) 
беше налице при 6-ма от пациентите с наличие на 
спонтанен контраст и при 3-ма с тромботична маса, 
като средната скорост на изпразване беше стати-
тистически значимо по-ниска при жените, спрямо 
мъжете, р < 0,05 (табл. 2).

На шестия месец от проследяването при 2-ма от 
пациентите тромбът беше без промяна в големина-
та; при 3-ма – с редуцирани размери на фона на ле-
чението с дабигатран, а при останалите 2-ма болни 
– тромботична маса не се откри. СЕК не се установи 
при 9 от проследените пациенти, докато при остана-
лите 8 – персистираше. При останалите 11 липсваха 
СЕК/тромб в ЛПУ както на ТЕЕ преди началото на 
терапията с дабигатран, така и на 6-ия месец.

Корелационният анализ показа, че пациентите с 
по-голям брой лобове на ЛПУ имат сигнификантно 
по-ниска скорост на изпразване и по-висока степен 
на СЕК. Най-голям брой пациенти 19 мъже (34,55%) 
и 21 жени (40,38%) бяха с 3 лоба на ЛПУ, последва-
ни по честота от тези с 2 лоба (16 мъже – 29,10%, и 
15 жени – 28,85%).

 
Таблица 2. Резултати от ТЕЕ преди началото  
на терапия с дабигатран

Мъже Жени р
ЛПУ размери (mm) 29,50/18,28 ±  9,07/5,6 25,00/20,76 ± 8,1/4,5 Р < 0.05
ЛПУ площ (mm2) 33,61 ± 4,8 32,29 ± 3,2 NS
Скорост на пълнене 
(cm/s)

46,28 ± 1,09 43,41 ± 1,70 NS

Скорост на изпраз-
ване (cm/s)

38,89 ± 1,4 34,59 ± 1,4 P < 0,05

СЕК (общо) 8 (50%) 9 (47,37%) NS
СЕК 0

1
2

2 (25,00%)
3 (37,50%)
3 (38,95%)

0
1
2

3 (33,33%)
4 (44,44%)
2 (22,22%)

NS

ЛПУ – брой лобове 1
2
3
> 3

13 (23,64%)
16 (29,10%)
19 (34,55%)

7 (12,73%)

1
2
3
> 3

9 (17,31%)
15 (28,85%)
21 (40,38%)

7 (13,46%)

NS

ЛПУ тромбоза 4 (25%) 3 (15,79%) NS
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Резултати от ФГС
При 8 пациенти (7,48%) с горнодиспептичен синд-

ром (ГДС) (предимно поява на киселини след нахран-
ване и в легнало положение, парене зад гръдната 
кост и позиви за повръщане) беше проведена горна 
ендоскопия със следните ФГС находки: при 2-ма па-
циенти – ГЕРБ, ерозивен и еритематозен гастрит, 1 
бе с остър булбит, 2-ма имаха хронични изменения, 
съответстващи на атрофичен гастрит, а при 3-ма бяха 
описани нормални ендоскопски находки. 

В хода на 6-месечното проследяване при 2-ма 
от пациентите беше установено кървене от гастро-
интестиналния тракт (ГИТ), а при един бе изказано 
съмнение за хеморагия от ГИТ, която обаче не беше 
потвърдена инструментално. Един пациент съобщи 
за поява на хематурия след започване приема на 
дабигатран. Накратко представяме клиничната ево-
люция на тези четирима пациенти. 

Клиничен случай 1. Жена на 57 год. с регистри-
рани от 24-часово холтер-ЕКГ мониториране епизо-
ди на ПМ. След клинична оценка, проведено ТЕЕ 
и изчислен CHA2DS2-VASc score = 2 и HAS-BLED = 
1, е започната антикоагулантна профилактика с 2 
х 150 mg дабигатран. След 1 месец пациентката е 
хоспитализирана с данни за кървене от вътрешни 
хемороиди II ст., преустановено с локална хемоста-
за. Дабигатранът е спрян за кратък период, след 
което отново е възстановен, без рецидиви на кър-
вене след локалната интервенция.

Клиничен случай 2. При 54-годишна жена с прис-
тъпна форма на ПМ и преживян исхемичен мозъчен 
инсулт е започната антикоагулантна профилактика 
с дабигатран 2 х 150 mg. Един месец след начало-
то на приема на ДОАК болната е хоспитализирана 
с анамнестични и клинични данни за хематемеза и 
мелена. От проведената ФГС са установени данни 
за рефлукс езофагит 2 ст. и еритемо-ексудативен 
гастродуоденит. Кървенето е овладяно с консерва-
тивни средства, започната е гастропротективна те-
рапия с добър ефект.   

Клиничен случай 3. Пациент на 81 год., прие-
мащ 2 по 110 mg дабигатран по повод на постоянно 
предсърдно мъждене, с оплаквания от интерми-
тентна макроскопска хематурия. От проведените 
образни изследвания се установява стриктура на 
уретрата и лигавица, която кърви лесно при допир. 
Проведена е корекция на стриктурата. С оглед на 
повишени стойности на PSA и ехографски данни 
за нехомогенно увеличение на простатната жлеза 
с промени в апикалната зона е изказано съмнение 
за неопластичен процес. Терапията с дабигатран е 
преустановена временно. Пациентът подлежи на 
допълнително уточняване.

Клиничен случай 4. 76-годишен пациент е с прис-
тъпно ПМ и рецидивираща форма на белодробен 

микротромбоемболизъм, за които приема даби-
гатран 2 х 110 mg. Болният е с известен атрофичен 
гастрит. По повод на новопоявили се диспептични 
оплаквания и установен лек анемичен синдром (хе-
моглобин 106 g/l) е обсъдено наличието на  гастро-
интестинално окултно кървене. От проведената ФГС 
не са  установени данни за активно кървене и паци-
ентът е насочен за провеждане на долна ендоско-
пия. Приемът на дабигатран не е преустановен. 

По време на 6-месечното проследяване при 
нито един пациент не бе регистриран епизод на го-
лямо кървене (вътречерепно или животозастраша-
ващо), както и исхемични инциденти. 

Всички от проследените пациенти продължиха 
приема на дабигатран в определените дози. 

обсъжданe

Трансезофагеалната ехокардиография е с дока-
зана роля в диагностиката на морфологията и функ-
цията на ЛП. Много висока е нейната сензитивност 
и специфичност за откриване на тромбоза (до 90-
100%) при позитивна предсказваща стойност – 86% 
[13, 14]. Счита се, че ЛПУ е предилекционно място 
за тромбообразуване, заради особеностите в анато-
мичната форма на тази структура: издължена, сляпо 
завършваща, с различен брой лобове и склонност 
към кръвна стаза [2, 4]. Увеличените размери на ЛПУ 
са свързани с по-висок тромботичен риск: по данни 
на Pollick и сътр. в 59% от проследените случаи с 
ЛП дилатация е била установена тромбоза [17]. В 
допълнение, диагностицираната тромбоза на ЛПУ 
корелира с нивата на BNP, но не показва сигнифи-
кантна връзка със стойностите на INR [8].

Calvo и сътр. извеждат следните рискови факто-
ри за формиране на тромб в ЛП: женски пол, ЛП ди-
латация > 45 mm, персистиращо ПМ и подлежащо 
структурно сърдечно заболяване [6]. Подвижността 
и размерите на тромба са доказани детерминанти 
на тромбоемболичния риск, като тромб с големина 
над 1,0 cm и „на краче“ са асоциирани с по-висок 
риск [11, 14, 20]. 

Информацията относно резорбцията на СЕК 
след прием на ДОАК в момента се ограничава 
само до описание на отделни случаи, като липсват 
по-мащабни наблюдения. Динамиката на тромба 
в ЛПУ при лечение с дабигатран не е изследвана 
обстойно [22]. Според японски автори честотата на 
тромбоза/наличие на СЕК при пациенти на терапия 
с варфарин и тези на ДОАК е еднаква [16]. Frenkel и 
сътр. също установяват несигнификантна разлика в 
честотата на ЛП тромбоза между двете терапевтич-
ни стратегии, като при нито един от пациентите не 
е обективизирано изчезване на СЕК [9]. По данни 
на Watanabe и сътр., при неклапно ПМ на фона на 
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терапия с дабигатран е налице по-ниска степен на 
СЕК спрямо варфарин [25]. Huang и сътр. установя-
ват, че след 3-седмичен прием на медикамента СЕК 
персистира при едва 4% от случаите, a Mitamura и 
сътр. откриват тромб при 4% от случаите, след про-
веждане на антикоагулантна профилактика с даби-
гатран [10, 16].  

Измерването на скоростите на кръвотока в 
изходния тракт на ЛПУ е част от анализа на ЛП 
функция и е важен показател по отношение обра-
зуването на СЕК и тромбоза [8]. Установено е, че 
по-високата степен на СЕК корелира сигнификант-
но с намалената скорост на изпразване в ЛПУ и с 
увеличените размери на ЛП, като интензитетът на 
СЕК е особено важен критерий за рисковата стра-
тификация на пациентите с неклапно ПМ [8, 24, 27].

Резултатите на Zhao и сътр. показват, че ско-
ростта на изпразване и СЕК са с по-добра предсказ-
ваща стойност за исхемичен инсулт в сравнение с 
CHA2DS2-VASc score [27]. По-голямата част от паци-
ентите с тромб са с налобена структура на ЛПУ (3 
или повече лоба), като броят на лобовете на ЛПУ не 
е особеност, свързана с ЛП моделиране, а по-скоро 
е конгенитално обусловен [15]. Данните от нашето 
проследяване потвърждават наличието на значима 
корелация както между понижената скорост на из-
празване на ЛПУ и наличието на СЕК/тромб, така 
и между по-големия брой лобове на ЛПУ и риска 
от образуване на СЕК/тромбоза. От нашите общо 
35 пациенти с ТЕЕ, 17 случаи бяха  със СЕК, като 
на втората ТЕЕ при 8 не се отбеляза динамика, но 
при останалите 9 беше налице резорбция. При 2-ма 
от 7-те пациенти с доказана тромбоза в ЛПУ не се 
откри тромботична маса на 6-ия месец, а при 3-ма 
беше с редуцирани размери.

Честотата на кървене при терапия с ДОАК е 
основен показател за профила на безопасност на 
медикамента. Трябва да се отбележи, че рискът от 
кървене нараства след 75-годишна възраст, при на-
малена бъбречна функция и при необходимост от 
придружаваща антиагрегантна терапия [5]. Още 
повече, епизодите на кървене от ГИТ при пациен-
ти на лечение с ДОАК често демаскират окултни 
неоплазми. По данни от литературата, кървене се 
наблюдава най-вече през първите 100 дни от започ-
ването на антикоагулантна  терапия [21].

От проследените общо 107 пациенти се устано-
ви кървене при 3-ма (2,8%) с подлежаща, но неуста-
новена до момента патология, свързана с повишен 
хеморагичен риск: 1 пациент – с вътрешни хеморо-
иди (II ст.), 1 – с ерозивен и еритемо-ексудативен 
гастрит, и 1 с макроскопска хематурия, при суспект-
ни данни за неопластичен процес на простатата. 
Всички случаи на кървене бяха овладяни с консер-
вативни средства и не се наложи приложение на 

специфично средство, неутрализиращо действието 
на дабигатран (Idarucizumab, Praxbind).

Тези наши резултати подкрепят данните от реал-
ния живот, например от Датските здравни регистри, 
за сигнификантно по-ниска честота на всякакво кърве-
не с дабигатран 2 х 110 mg спрямо варфарин [12].  

В нашата група от 107 пациенти - 8 (7,47%) 
имаха горнодиспептични оплаквания, средно 3,7 
месеца след започване на терапията в доза 2 х 150 
mg дабигатран (спрямо 11,3% в RE-LY със съща-
та доза) [7]. Проведена ФГС установи при 3 от тях 
нормална ендоскопска находка, а при останалите 
5 – различна степен на ГЕРБ, ерозивен гастрит и 
гастродуоденит. Трима от пациентите с диспепсия 
провеждаха протективна терапия с PPI. След пре-
минаване на доза 2 х 110 mg диспептичните оплак-
вания бяха значително редуцирани. Всички пациен-
ти продължиха лечението с дабигатран. 

изводи

1. Резултатите от нашето проследяване показ-
ват, че терапията с дабигатран – 2 х 150 mg/2 х 110 
mg (назначена според ESC препоръки) за период от 
6 месеца би могла да редуцира степента на СЕК и 
размера на тромба, установени в ЛПУ преди започ-
ване на лечението.

2. Тези данни потвърждават, че е налице зна-
чима корелация между по-големия брой лобове на 
ЛПУ, установени с ТЕЕ, и риска от образуване на 
СЕК/тромбоза.  

3. Дабигатран се отличава с добра поносимост 
и ниска честота на малко кървене, съизмерима с 
известните данни от реалния живот, а при просле-
дените пациенти – без регистрирани случаи на жи-
вотозастрашаващо кървене.

4. Потвърждава се тезата, че ДОАК не причи-
няват кървене, но могат да улеснят изявата му при 
съществуване на подлежащо (често неизвестно) 
състояние с висок хеморагичен риск. 

Проследяването се реализира със съдействието на Boehringer 
Ingelheim.
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въведение

С увеличаване на продължителността на жи-
вота и застаряването на населението честотата на 
острите аортни синдроми нараства. Клиничните 
симптоми се появават най-често в острия стадий, 
което налага бързо постяване на диагнозата и за-
почване на своевременно лечение. Интрамурални-
ят хематом (ИМХ) е форма на остър аортен синд-

ром, при която в медията на стената се развива хе-
матом, без наличие на фалшив лумен и интимално 
разкъсване. Диагностицира се като сърповидно или 
циркулярно задебеляване на аортната стена с ди-
аметър над 5 mm при отсъствие на кръвоток [5]. В 
по-голямата част от случаите интрамуралният хе-
матом засяга низходящата аорта. Интрамуралните 
хематоми на възходящата аорта и аортна дъга са 
редки и съставляват 30% и съответно 10% от слу-
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чаите, а смъртността при такъв тип хематоми доб-
лижава тази на аортна дисекация [6]. Липсата на 
фалшив лумен, ниската чувствителност на трансто-
ракалната ехокардиография и несигнификантните 
отклонения в лабораторните маркери затрудняват 
поставянето на диагнозата. Все още се дебатира 
относно терапевтичното поведение при пациенти с 
ИМХ тип А, като повечето автори препоръчват опе-
ративна интервенция в рамките на първите 24 часа. 

клиничен случай

Представяме клиничен случай на 72-годишен 
пациент с оплаквания от болка в гърба, интерска-
пуларно, продължила около 15 минути, придружена 
с изпотяване и пресинкоп. Болката е с остър харак-
тер, постепенно намаляваща по интензитет. Паци-
ентът е с дългогодишна артериална хипертония, 
с недобър медикаментозен контрол, средни стой-
ности на систолно артериално налягане около 150 
mm Hg. Поради перманентно предсърдно мъждене 
провежда антикоагулантна терапия с инхибитор на 
фактор Xa. Преди 10 години е установена дилата-
ция на аорта асценденс до 46 mm и лекостепенна 
към умерена аортна регургитация. Не са констати-
рани заболявания на съединителната тъкан.

При постъпването в Отделението е без кли-
нично значими отклонения във физикалния ста-
тус, измереното артериално налягане е 160/90 mm 
Hg, със запазени периферни съдови пулсации. От 
лабораторни изследвания е без данни за анеми-
чен синдром (HgB 136 g/l), с нормални нива на hs 
troponin (23 pg/ml) и с леко завишен D-димер (760 
ng/ml). Бъбречната функция е нормална, с изчис-

лен креатининов клирънс 70 ml/min по формулата 
на Cockcroft-Gault. От другите лабораторни показа-
тели е без сигнификантни отклонения.

Електрокардиограмата на пациента е с нормо-
феквентно предсърдно мъждене, непълен десен бед-
рен блок, без сигнификантни реполяризационни нару-
шения. Ехокардиографията демонстрира дилатирана 
аорта асценденс до 47 mm, без видим флеп. Има леко-
степенна аортна регугитация, с време на полуналягане 
490 ms на регургитационната спектрограма. Аортата 
на ниво синуси на Валсава е 44 mm, сино-тубуларна 
връзка - 38 mm, аортен корен - 42 mm. Аортна клапа 
е трикуспидна, със склеротични промени. Аортна дъга 
е дилатирана (39 mm), без видим флеп. Налице е уме-
рена хипертрофия на лявата камера, която е със запа-
зена глобална систолна функция.

По спешност е проведено КТ изследване на аор-
тата с резултат: интрамурален хематом със сърпо-
видна форма, обхващащ предна и дяснолатерална 
стена на възходяща аорта с размер 11,8 mm и пред-
на стена на аортна дъга (фиг. 1 и 2). Напречният раз-
мер на диаметъра на аорта асценденс е 55 mm, на 
аркус аорте – 40 mm. Не се визуализира улцерация. 
Няма перикарден и плеврален излив. Пациентът 
е изпратен в Клиника по кардиохиургия, където на 
12-ия час от появата на симптомите е извършена 
оперативна интервенция - резекция на възходяща 
аорта и интерпозиция на протеза UNIGRAFT № 036. 
Постоперативният период е труден, на 7-ия постопе-
ративен ден болният развива исхемичен мозъчен 
инсулт, диагностициран с КТ на главния мозък. На 
15-ия постоперативен ден въпреки адекватна реани-
мационна терапия пациентът почива.

 

Фиг. 1. Остър интрамурален хематом на асцендентна аорта и 
аортна дъга със сърповидна форма (материалът е от УМБАЛ 
”Царица Йоанна – ИСУЛ”)

Фиг. 2. Остър интрамурален хематом на асцендентна аорта и 
аортна дъга. Визуализира се уплътнение по аортната стена с 
високо отслабване (high attenuation), с дебелина 11,8 mm, не-
променящо се след инжектирането на контраст (материалът е 
от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”)
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обсъждане

Интрамуралният хематом е описан за първи път 
през 1920 г. от Krukenberg и най-често се причинява 
от спонтанна руптура на ваза вазорум и хеморагия 
в медията на аортната стена [9]. Класифицира се 
като тип А (при засягане от асцендентна аорта и/или 
аортна дъга) и тип В при засягане на аортата след 
отделянето на а. subclavia sinistra [5]. Възрастта и 
артериалната хипертония са основни провокиращи 
фактори за развитието му. Като клинична симптома-
тика преобладава болка в гръдния кош и/или гърба. 

Компютърната томография (КТ) играе централ-
на роля за поставянето на диагнозата ИМХ, с 96% 
сензитивност и 98% специфичност [3]. Изобразява-
не на обикновено сърповиднo, с високо отслабва-
не (high attenuation) уплътнение по аортната стена 
преди контрастно изследване, което не се променя 
след инжектирането на контраста е ключово за по-
ставяне на диагнозата. Според степентта на отслаб-
ване (аttenuation) може да се съди и за давността 
на ИМХ. Високата степен на отслабване говори за 
остър ИМХ, като с течението на времето степента на 
отслабване намалява. Ключовото за отдифиренци-
рането на ИМХ от аортна дисекация е липса на ин-
тимално разкъсване и на фалшив лумен. Дори в слу-
чаите на тромбоза на фалшивия лумен при аортна 
дисекация, многослойното изобразяване на стената, 
както и спираловидния ход по лонгитудиналната ос 
на аортата са налице, за разлика от интрамуралния 
хематом, който има постоянно ексцентрично отно-
шение спрямо съдовия лумен.

Транзезофагеалната ехокардиография е метод 
с около 90% сензитивност и специфичност за по-
ставяне на диагнозата ИМХ. Характерно е наличи-
ето на сърповидна  анехогенна зона в стената на 
аортата със съответната дебелина. За подпомагане 
на различаването на интрамурален хематом от дру-
ги патологии на аортата голям принос има иденти-
фикация на интимата и интималното пространство. 
Вътрешната граница при ИМХ обикновено е гладка 
и аортното задебеляване започва под светла ехо-
денсна интима, докато неравните ръбове, причине-
ни от задебеляването над интимата с дилатирана 
аорта, са характерни за пациенти с аневризма и 
мурални тромби [11].

Чувствителността на трансторакална ехогкар-
диография за поставяне на диагнозата ИМХ е под 
40%, което прави метода неподходящ [2]. 

Ядрено-магнитният резонанс има многа добра 
информативност за диагностициране на ИМХ и е 
метод на избор при трудни за диференциална диа-
гноза случаи. Освен това, липсата на радиационно 
облъчване го прави подходящ за проследяване на 
пациентите [1]. 

D-димерът е маркер с висока сензитивност за 
аортна дисекация. При ИМХ, поради липса на ко-
муникация със съдовия лумен, нивата на D-димера 
не се повишават значително и не могат да се из-
ползват за подпомагане в поставянето на диагноза-
та [13]. В нашият случай, нивата на D-димер също 
не бяха сигнификантно променени (760 ng/ml при 
норма до 500 ng/ml в локална лаборатория).

Интрамуралният хематом може да търпи раз-
лична еволюция. Предикторите за развитие на ус-
ложнения при ИМХ са: рецидив на болката, засяга-
не на възходяща аорта, максимален аортен диаме-
тър над 50 mm, дебелина на аортната стена над 11 
mm както и  развитие на улцероподобни структури 
[5]. Счита се, че патофизиологията на последните е 
подобна на интимално разкъсване в ранен стадий 
на аортна дисекация с тромбоза на фалшивия лу-
мен. По-често възникват при ИМХ тип А, във връз-
ка с по-големия хидравличен стрес в тези части на 
аортата [3].

ИМХ тип А се усложнява с аортна дисекация 
при 30-40% от случаите,  с висок риск в първите 8 
дни след появата на симптомите [6]. Аортна регур-
гитация се развива при 35% от случаите.  Близостта 
на ИМХ до адвентицията и слабата артерална сте-
на може да обяснят по-високата честота на плевра-
лен и перикарден излив при интрамурален хема-
том тип А и повишен риск от руптура на аортата в 
сравнение с аортна дисекация. Поради липса на 
фалшив лумен, развитието на органна исхемия или 
инсулт са по-редки. ИМХ може да бъде усложнен с 
фузиформени или сакуларни аневризми, които да 
се развият от страната на хематома, дори послед-
ният да се е резорбирал. Сакуларните са псевдо-
аневризми, започващи като язвоподобни структури 
от аортата. Фузиформенните аневризми съдържат 
и трите слоя на аортата и по-често се срещат в 
десцендентната аорта [3].

Относно терапевтичното поведение при ИМХ 
тип А все още съществуват спорове, въпреки че 
повечето автори препоръчват ранна оперативна 
интервенция предвид високия риск от усложне-
ния и смъртност при болните, оставени на кон-
сервативно лечение [10, 12, 15]. От друга страна, 
пациентите с ИМХ са по-възрастни, коморбидни 
и по-рискови за постоперативни усложнения. Не-
маловажнa е и географската разлика в преживя-
емостта на пациентите, лекувани консервативно 
или оперативно с интрамурален хематом тип А. 
Резултатите от проучванята в Южна Корея и Япо-
ния подсказват по-различен подход към пациенти-
те с ИМХ тип А – начална медикаментозна тера-
пия и активно наблюдение [14]. С оглед на това 
няколко проучвания целят да установяват риско-
вите фактори за усложнения при ИМХ. Данните от 
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едното показват, че по-голямата дебелина на ИМХ 
(16,5 mm спрямо 10,5 mm),  както и по-голямата 
степен на  компресия  на лумена  се свързват с 
активно кървене от руптуриралите ваза вазорум и 
повишен риск от дисекация [4]. Според други авто-
ри, най-силният предиктор за развитие на аортна 
дисекация при пациенти с ИМХ тип А е максима-
лен аортен диаметър над 50 mm (83% положител-
на и 100% негативна предсказваща стойност) [7, 
8]. В случая, който представихме, пациентът е с 
максимален диаметър на аортна асценденс 55 
mm, което го поставя в по-високорискова група с 
индикации за спешна оперативна интервенция. 

Началната терапия на пациентите с ИМХ тип В 
е изцяло консервативна, към оперативно лечение 
се прибягва при прогресия на ИМХ и заплашваща 
руптура. Смъртността на пациентите с ИМХ тип В 
е под 10% [5].

заключение

Въпреки че интрамуралният хематом споделя 
много предразполагащи фактори с аортната ди-
секация, синдромът има характерни отличителни 
особености, еволюция и терапевтични стратегии. 
Липсата на интимално разкъсване е ключова черта, 
разграничаваща интрамуралния хематом от аортна-
та дисекация или пенетриращия улкус.  Засягането 
на асцендентната аорта, диаметър на аортата над 
50 mm и значителната компресия на лумена са сиг-
нификантни предиктори за усложнения. Рутинно-
то проследяване на пациенти с ИМХ е необходимо 
дори след резолюция и резорбция, тъй като улце-
ро-подобна структура, дисекация или аневризма все 
още могат да се развият в тази зона. Медикамен-
тозната терапия и стриктно мониториране могат да 
са достатъчни в някои случаи с ИМХ, но при зася-
гане на възходящата аорта трябва да бъде извър-

шено оперативно лечение. Въпреки това рискът от 
постоперативни усложнения остава висок.
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Приложението на химиoтерапевтици доведе до 
забележителен напредък в лечението на множес-
тво неопластични заболявания, но те притежават и 
странични ефекти, като един от най-важните е кар-
диотоксичността. 5-флуороурацилът е антиметабо-
лит, често прилаган при множество солидни тумо-
ри. Кардиотоксичността може да се прояви по вре-
ме на приложение на медикамента, скоро след това 

или на по-късен етап след седмици или дори ме-
сеци. Токсичните ефекти включват най-често леки 
форми с преходни ритъмни нарушения, миокардна 
исхемия или реполяризационни нарушения в елек-
трокардиограмата (ЕКГ). От описаните до момента 
случаи изключително рядко се срещат тежки фор-
ми на кардиотоксичност с развитие на кардиогенен 
шок [1, 2].

ОСТРА ОБРАТИМА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ 
 С 5-ФЛУОРОУРАЦИЛ
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Резюме. С нарастване на честотата на диагностицираните онкологични заболявания все по-често се наблюдават кардио-
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инфаркт, перикардит или застойна сърдечна недостатъчност. Представяме случай на 49-годишен мъж, който 
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клиничен случай

Представяме случая на 49-годишен мъж, кой-
то постъпва с остро настъпили в покой болка зад 
гръдната кост и задух с давност около 6 часа преди 
хоспитализацията. Рисковите фактори на пациента 
включват артериална хипертония и тютюнопушене. 
Два месеца по-рано е диагностициран с нискодифе-
ренциран аденокарцином на колон трансверзум и е 
проведена десностранна хемиколектомия. Болният 
е насочен за адювантна химиотерапия. Използван е 
5-флуороурацил, прилаган като продължителна ин-
фузия в 2 поредни дни. Около 48 часа след започва-
не на химиотерапевтичния курс пациентът постъпва в 
Кардиологичната клиника с описаната симптоматика. 

Клиничният преглед не показва патологични 
отклонения. Болният е в стабилно хемодинамично 
състояние с артериално налягане 120/80 mm Hg 
и ритмична сърдечна дейност 68 уд./min. Липсват 
данни за белодробен застой. Електрокардиогра-
мата (фиг. 1) показва синусов ритъм с реполяриза-
ционни промени в прекордиалните отвеждания. По 
време на гръдната болка са регистрирани елевации 
с амплитуда до 1 mm в прекордиалните отвеждания 
V1-V3 (QT/QTc-интервал 309/330 ms).

Трансторакалната ехокардиография показва 
запазени размери и помпена функция на двете ка-
мери, лека хипокинезия на междукамерния септум. 
Липсват значими клапни лезии – фиг. 2.

Поради персистиране на оплакванията въпре-
ки приложената терапия, както и поради описаните 
ЕКГ промени, е проведена коронарна ангиография. 

Установява се: асиметрична плака, която стенози-
ра до 50% в средната трета на LAD и проксимална 
стеноза до 50% на RCx при наличие и на дифузно 
спастични коронарни артерии – фиг. 3 и 4. 

На фона на приложеното медикаментозното 
лечение болният е асимптомен в следващите шест 
часа, след което отново съобщава за много силен 
задух и рецидив на гръдната болка. Обективно се 
установяват бледа изпотена кожа, изразен шиен 
венозен застой, тахидиспнея, везикуларно дишане 
без прибавени хрипове. Налице е тахикардия 100 
уд./min и ниско артериално налягане 80/40 mm Hg 
симетрично на двете ръце. Наблюдавани са 3 то-
нични гърча на фона на синусов ритъм и липса на 
ритъмни нарушения от ЕКГ мониторирането. В ЕКГ 
се регистрира синусов ритъм със значими репо-
ляризационни промени – низходяща ST-депресия 
и отрицателна Т-вълна в отвеждания V4-V6, I, II и 
АVL (QT/QTc интервал – 300/387 ms), липсващи на 
предходните ЕКГ преди влошаването в състояние-
то – фиг. 5. 

Контролната трансторакална ехокардиография 
установява силно потисната систолна функция на 
двете камери. Лявата камера е нормална по обем 
с дифузна хипокинезия, като фракцията на изтлас-
кване по метода на Симпсън е 29% – фиг. 6. Дяс-
ната камера е дилатирана – 46 mm (базален раз-
мер апикален срез) с тежка дифузна хипокинезия и 
TAPSE 13 mm. Установяват се умерени митрална и 
трикуспидална регургитация. Долната празна вена 
е дилатирана до 27 mm с липсващ инспираторен 
колапс. 

Фиг. 1. Електрокардиограма при постъпване
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Фиг. 2. Ехокардиография при пoстъпване

Фиг. 3. Коронарна ангиография – проксимална стеноза  
до 50% на RCx

Фиг. 4. Коронарна ангиография – стеноза до 50%  
в средната трета на LAD

Фиг. 5. Електрокардиограма при влошаването в състоянието на болния
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Компютърните томографии на гръдна клетка и 
на главен мозък не показват данни за аортна ди-
секация, белодробна тромбоемболия, както и за 
наличие на туморни маси и вторични метастази в 
главния мозък. За период от 24 часа персистира 
артериалната хипотония, което налага прилагане 
на катехоламини. Наблюдавани са рецидиви и на 
неврологичната симптоматика. Маркерите за ми-
окардна некроза, проследявани през 12 часа са с 
минимално повишаване. Максималната стойност 
на тропонин I е 1,1 ng/ml (норма до 0,32 ng/ml) при 
неповишени обща и МВ фракция на креатинфос-
фокиназа. След обсъждане с онколог бе прието, 
че в случая става дума за остро токсично увреж-
дане на миокарда със засягане на двете камери 
и развитие на кардиогенен шок след приложеното 
лечение с 5-флуороурацил. При ехокардиограф-
ското проследяване в рамките на 7 дни систолната 
дисфункция претърпя обратно развитие. Стаби-
лизирана е хемодинамиката и болният е дехос-
питализиран без наличие на реполяризационни 
нарушения в ЕКГ. При проследяване една година 
по-късно болният е безсимптомен и без данни за 
рецидив на онкологичното заболяване. Пациен-
тът е отказал продължаване на химиотерапев-
тичното лечение с други медикаменти и е наблю-
даван от онколог. Контролната ехокардиография 
показва напълно възстановена систолна левока-
мерна функция и персистиране на лекостепенна 
деснокамерна систолна дисфункция. Пациентът 
продължава приема на назначеното една година 
по-рано лечение – АСЕ инхибитор, бета-блокер, 
аспирин и статин.

обсъждане

5-флуороурацил (5-ФУ) е третият по честота 
на използване химиотерапевтик в онкологията – 
предимно при солидни тумори в областта на гла-
вата, шията, хранопровод, стомах, дебело черво, 
анус и млечни жлези. Свързаната с него кардио-
токсичност е описана за първи път през 1969 г. 
от Gaveau и сътр. [3] Честотата на наблюдава-
ните кардиотоксични ефекти е между 1 и 19%, 
като първите клинични изяви са от един час до 
три денонощия след приложението му. По-често 
се наблюдава при първи курс на лечение. Про-
ведено лъчелечение, наличието на предхождащо 
сърдечно заболяване (исхемична болест на сър-
цето, кардиомиопатия и др), както и възрастта до 
18 или над 50 години увеличават вероятността за 
изява на кардиотоксичност при лечение с 5-ФУ 
[4]. От значение е също и методът на приложе-
ние. По-често кардиотоксичност се наблюдава 
при продължителни инфузии, както и при съв-
местното приложение с цисплатина и левковорин 
[5, 6, 7, 8]. Токсичните ефекти са по-чести и при 
вече изявена токсичност към друг химиотерапев-
тик, намален креатининов клирънс и дефицит на 
дихидропиримидин дехидрогеназа [9, 10]. Патоге-
нетичните механизми на 5-ФУ кардиотоксичност-
та включват: коронарен спазъм, директен токси-
чен ефект, ендотелна дисфункция и тромбоза и 
автоимунномедиирано увреждане на миокарда 
[11, 12, 13]. Според повечето автори водеща роля 
имат ендотелното увреждане и вазоспазъмът, 
които в част от случаите провокират манифестна 
миокардна исхемия (до 18 %), а при други бол-

Фиг. 6. Контролна ехокардиография след влошаване на състоянието 
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ни тиха миокардна исхемия (7-10%), която се 
регистрира при серийно проведени ЕКГ [12, 22]. 
Проведен ретроспективен анализ при 377 случая 
на кардиотоксичност, свързана с 5-ФУ, установя-
ва следната честотата на клинични прояви: анги-
на пекторис – 45%; остър миокарден инфаркт – 
22%; камерни и надкамерни ритъмни нарушения 
– 21%; белодробен оток – 5%; кaрдиогенен шок 
– 1%; сърдечен арест – 1,4%; перикардит – 1,4% 
[14, 15, 16, 17]. Характерна особеност на карди-
отоксичността при лечение с 5-ФУ е наличието 
на реполяризационни ЕКГ промени (ST-депресия 
или ST-T-елевация), като рядко се позитивират 
маркерите за миокардна некроза [18]. Ангиограф-
ско изследване обичайно не констатира коронар-
на патология. След спиране на приложението на 
медикамента симптоматиката се повлиява бързо 
и настъпва пълно възстановяване за около 7 дни. 
Превантивните мерки включват събиране на под-
робна анамнеза за предхождащи сърдечно-съ-
дови заболявания и трансторакална ехокарди-
ография преди и след химиотерапевтичния курс. 
Необходимо е ЕКГ мониториране по време на 
приложението на медикамента, както и до 72 часа 
след това [19]. При възникване на токсичност те-
рапията се преустановява, препоръчва се прило-
жението на нитрати и калциеви антагонисти, ЕКГ 
мониториране и проследяване на маркерите за 
миокардна увреда [12, 20, 21]. При необходимост 
от повторно приложение на 5-ФУ се препоръч-
ва приложение на нитрат и калциев антагонист 
24 часа преди и след инфузията с 5-ФУ. Задъл-
жително е провеждането на продължително ЕКГ 
мониториране. При около 50% от случаите може 
да се очаква отново проява на кардиотоксичност 
при повторно приложение [11, 23, 24]. Предста-
веният от нас клиничен случай представя една 
тежка форма на кардиотоксичност на химиоте-
рапевтичното лечение с 5-ФУ с потенциално ле-
тален изход. Наблюдаваният коронарен спазъм, 
динамичните ЕКГ промени и последвалата остра 
реверзибелна систолна дисфункция, която проти-
ча фулминантно и засяга двете камери, са рядка 
клинична презентация. В конкретния случай веро-
ятните патогенетичните механизми са генерали-
зиран коронарен вазоспазъм и директно токсично 
увреждане на миокарда. Причина за неврологич-
ната симптоматика е, от една страна, директното 
токсично влияние на 5-ФУ върху нервната тъкан, 
а също и артериалната хипотония. След овладя-
ване на състоянието липсва неврологична симп-
томатика. Не се наблюдават ритъмни и провод-
ни нарушения, както и значимо удължаване на 
QT-интервала. 

заключение

Химиотерапевтичните медикаменти са широко 
използвани при лечението на онкологичните забо-
лявания и това налага добре да се познават небла-
гоприятните странични ефекти от приложението 
им. При избора на химиотерапия е необходима ко-
лаборация между онколози и кардиолози. За някои 
от най-често използваните химиотерапевтици като 
5-ФУ е характерна по-висока честота на кардио-
токсичност. Представеният от нас клиничен случай 
описва една рядко срещана, но тежка форма на 
кардиотоксичност с 5-ФУ с потенциално висок ле-
талитет. Познаването на патофизиологичните меха-
низми на увреда и началните клинични белези на 
кардиотоксичност е ключово за навременното лече-
ние на това състояние. В случаите на регистрирана 
вече кардиотоксичност следва химиотерапията да 
продължи с друг медикамент.
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Предисловие

Голям брой проучвания, адресирани към раз-
лични аспекти на диагностиката и лечението на 
клапните сърдечни болести (VHD), бяха публикува-
ни след Годишния конгрес на ESC през 2015 г.

Според очакванията, в днешното време на бър-
зо еволюиращи терапевтични методи и технологии 
много научни приноси са свързани с разширяваща-
та се роля на перкутанните интервенции. Сега раз-
полагаме с нови данни, утвърждаващи валидността 
на транскатетърния подход при разнообразни под-
групи пациенти и следователно предлагащи нови 
стратегии и перспективи на поведение.

За целите на този обзор са подбрани най-подхо-
дящите публикации.

еПидемиолоГия

Добре известно е, че застаряването на населе-
нието е свързано с по-висока честота на VHD.

Широкомащабен ехокардиографски скрининг, 
включващ 2500 лица на възраст > 65 години, беше 
проведен с цел откриване на недиагностицирани 
VHD (фиг. 1) [1]. Клинично сигнификантна (умерена 
или тежка) недиагностицирана VHD беше иденти-
фицирана при 6.4%. В допълнение, 4.9% от кохорта-
та са били с предшестваща VHD (обща болестност 
11.3%). Проектирайки тези данни върху население-
то, честотата на клинично значимата VHD се очаква 
да се удвои преди 2050 г. Уникалните данни в това 
проучване потвърждават кривата на настъпващата 

епидемия от VHD с общовалидно значение за кли-
ницистите и ресурсите за здравеопазване. В този 
сценарий с преобладаващо население в напредна-
ла възраст, засегнато от значими VHD, перкутанните 
методи на лечение се очаква да играят главна роля.

аортна стеноза

Механизмите, отговорни за калцификацията 
на аортната клапа и развитието на аортна стено-
за (AS), са изследвани, при което се демонстрира 
връзка между клапното желязо в резултат на хемо-
рагия вътре в платната и степента на калцификация 
на аортната клапа [2]. Натрупването на желязо в 
клапните интерстициални клетки предизвиква про-
лиферация и ремоделиране на екстрацелуларния 
матрикс, което води до калцификация и прогресив-
но стесняване на клапата. Тези данни подчертават 
патофизиологичната роля на клапните хеморагии и 
насочват към преносителите на желязо като нова 
потенциална терапевтична цел за забавяне на хе-
модинамичната прогресия на AS.

Някои подгрупи пациенти с AS заслужават специ-
ално обсъждане и могат да се нуждаят от различен 
модел на лечение. Анализ на Duke Echocardiographic 
Database (Ехокардиографска база данни на Duke) 
разкрива, че при пациенти с умерена/тежка AS и 
левокамерна дисфункция смъртността категорично 
е значителна, а аортната клапна хирургия е свърза-
на със значима полза по отношение на преживяе-
мостта, даже и при наличие на умерена AS (среден 
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градиент > 25 и < 40 mm Hg) [3]. Сред тази високо-
рискова кохорта по-скоро транскатетърната аортна 
клапна имплантация (TAVI), а не аортното клапно 
протезиране (AVR), може да се утвърди като подхо-
дящ подход в бъдеще.

Безсимптомните пациенти с тежка смесена аорт-
на клапна болест трябва да се оценяват най-малко 
на всеки 6 месеца, тъй като половината от тях стават 
симптомни и ще се нуждаят от AVR в рамките на 1 
година [4]. Следователно, в популацията със смесе-
на аортна клапна болест трябва да бъдат възприети 
по-либерални критерии на показаност за AVR.

След въвеждането на TAVI лечението на AS пре-
търпя драматична промяна, а в бъдеще се очакват 
нови перспективи.

Транскатетърната аортна клапна имплантация 
понастоящем се счита за лечение на избор при 
иноперабилни пациенти и предпочитана алтерна-
тива при високорискови болни.

Дългосрочното преимущество на TAVI при висо-
корискови пациенти напоследък получи повторно 
потвърждение [5]. Общо 750 пациенти са рандоми-
зирани и подложени на TAVI със саморазгъващо се 
устройство (CoreValve) или хирургично AVR. След 
3 години TAVI е свързана с понижена обща смърт-
ност или инсулт (37.3% спрямо 46.7%: P = 0.006) и 
по-добра аортна клапна хемодинамика в сравнение 
с хирургия.

Напоследък бяха получени научни данни в под-
крепа на тезата, че TAVI е не по-малко стойностна 
от хирургията при умеренорискови пациенти в на-
преднала възраст.

В рандомизираното изпитване PARTNER 2 [6], 
1011 умеренорискови пациенти са рандомизирани 
за лечение с TAVI (SAPIENXT; Edwards Lifesciences), 
а 1021 - хирургично с AVR. След 2 години не са ус-
тановени сигнификантни разлики по отношение на 
първичния краен показател, включващ обща смърт-
ност или инсулт, между двете групи. Трябва да се 
отбележи, че сред кохортата пациенти, при които 
е направена трансфеморална имплатация, TAVI е 
свързана със сигнификантно по-ниско ниво на обща 
смъртност или инвалидизиращ инсулт в сравнение 
с хирургично AVR.

В друго проучване [7] е направена оценка на 
устройството SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences) от 
най-ново поколение при 1077 пациенти с умерен 
риск. С помощта на анализ за скор на предразпо-
ложението (propensity score), с присъщите ограни-
чения на този метод, е направено сравнение между 
клиничния изход сред тази популация и наблюда-
ваният при умеренорискови пациенти, лекувани с 
хирургично AVR в изпитването PARTNER 2. След 
1-годишно проследяване при пациенти, лекувани 
със SAPIEN 3, общата смъртност е 7.4%, честота-
та на инвалидизиращ инсулт - 2%, аортната клап-
на реинтервенция - 1%, а умерената до тежка па-

Фиг. 1. Прогноза за сигнификантните диагностицирани или недиагностицирани клапни сърдечни болести сред населението на Обеди-
неното кралство. Използвано е OxValve Population Cohort Study. Предвижданията за диагностицирани случаи се базират на броя изклю-
чени от участие в настоящото проучване случаи, поради предшестващо поставяне на диагноза клапна сърдечна болест. Предвижда-
нията за недиагностицирани случаи се базират на броя случаи с новодиаггностицирана сигнификантна клапна болест в OxVALVE-PCS. 
[по d'Arcy Jl, et al. Large-scale community echocardiographic screening reveals a major burden of undiagnosed valvular heart disease in older people: the OxVALVE 
Population Cohort Study. European Heart Journal 2016; 37 (47): 3515-3522. DOI: 10.1093/eurheartjfehw229.].Тази диаграма е преведена и е повторно отпеча-
тана с разрешение на Oxford University Press от името на European Society of Cardiology. OUP (Oxford University Press) и ESC (European Society of Cardiology) не 
са отговорни или по никакъв начин не носят отговорност за точността на превода. Д-р Максим Хазан носи еднолична отговорност за превода, публикуван 
в това издание.
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равалвуларна регургитация - 2%. Сравнението с 
хирургичната група разкрива, че по отношение на 
първичния краен изход смъртност, инсулти, реин-
тервенции и умерена до тежка аортна регургитация 
за 1 година TAVI със SAPIEN 3 превъзхожда хирур-
гичното AVR.

Тези данни подкрепят разширяването на клинични-
те показания за TAVI, включвайки пациенти в напред-
нала възраст с умерен риск и тежка AS. Още по-голя-
мото разширяване на показанията за TAVI в посока 
към нискорискови пациенти предстои да се изследва 
в съответни RCT: PARTNER 3 и Evolut Low Risk Trial.

Скорошен метаанализ на всички налични ран-
домизирани изпитвания, сравняващи безопасност-
та и ефикасността на TAVI спрямо хирургично AVR в 
целия спектър от рискове и при различни подгрупи, 
разкрива, че TAVI е свързана със сигнификантна 
полза по отношение на преживяемостта при двуго-
дишен срок на проследяване (фиг. 2) [8]. Важно е, 
че превъзходство е наблюдавано независимо от 
използваното TAVI устройство сред целия спектър 
от умерено- и високорискови пациенти и е особено 
изразено при пациенти, подложени на трансфемо-
рална TAVI, и при жените.

Важна информация върху дългосрочния изход 
след TAVI се съобщава в големия FRANCE-2 регис-
тър [9], показващ, че функционирането на клапата 

остава стабилно във времето, а късната смъртност е 
до голяма степен свързана с несърдечни причини. Що 
се отнася до трайността на биопротезите, използвани 
при TAVI, информацията е все още ограничена.

Ранно задебеляване на платната с намале-
на подвижност е документирано при 10% от ба-
лон-разтварящите се транскатетърни аортни клапи. 
Тези промени не са свързани с клинични симптоми, 
въпреки че в отделни случаи е регистрирано пови-
шение на трансвалвуларния градиент на налягане. 
Пълната антикоагулация е довела до почти пълно 
разрешаване на проблема (фиг. 3) [10].

Голям многоцентров регистър идентифицира 
предиктори на ендокардит след TAVI и показава, че 
пациенти, които развиват ендокардит, са с висока 
честота на средносрочна вътреболнична смъртност 
[11].

И накрая, голям международен регистър, за-
почнат от ESC - ROPAC, върху бременността при 
пациенти със сърдечна болест, разкрива, че об-
щият леталитет при бременни с умерена до тежка 
аорта стеноза е нисък. Все пак, наличието на тежка 
симптомна AS крие значителен риск от сърдечна 
недостатъчност и е свързано с висока честота на 
хоспитализация, която подчертава значението на 
правилната оценка на пациента и на консултациите 
преди зачеването [12].

Използвани съкращения: TAVI - транскатетърна аортна клапна имплантация; SAVR - хирургично аортно клапно протезиране; HR - 
hazard ratio; CI - confidence interval. 
Фиг. 2. Метаанализ на случайни ефекти от транскатетърната аортна клапна имплантация спрямо хирургично аортно клапно протезиране за 
първичния краен показател смърт по всякаква причина. Диаграма на Forest, показваща резултатите от метаанализа на транскатетърната 
аортна клапна имплантация спрямо хирургичното протезиране на аортната клапа за първичния краен изход смърт по всякаква причина 
при двугодишно проследяване. Оценките на hazard ratio съгласно принципа „намерение за лечение“ (intention-to-treat) са извлечени от 3 
изпитвания (PARTNER 1A, NOTION и PARTNER 2A); докато едно изпитване (US CoreValve High Risk) допринася за оценка на risk ratio, като 
използва събитията, установени сред лекуваната (as-treated) популация. Осигуреният брой събития и общата изпитана популация във всяко 
рамо съответстват на intention-to-treat или as-treated популации, в зависимост от наличната информация във всяко проучване Вертикалната 
непрекъсната линия върху диаграмата представя нивото на оценка на hazard ratio = 1. Вертикалната пунктирана линия върху диаграмата 
представлява нивото на общата оценка на hazard ratio. Размерът на всеки квадрат е пропорционален на тежестта на този резултат в про-
учването. Ромбът представя 95% доверителен интервал (СI) на сборните оценки на ефекта, като те се центрирани върху сборните hazard 
ratios. Сумарната оценка е придружена от оценка за хетерогенност s2. Счита се, че стойности на s2 около 0.04 означават хетерогенност. [по 
Siontis GCM, et al. Transcatheter aortic valve implantation vs. surgical aortic valve replacement for treatment of severe aortic stenosis: a meta-analysis of randomized trials. 
European Heart journal 2016; 37 (47): 3503-3512. DOl: 10.1093feurheartjfehw225.] Тази диаграма е преведена и е повторно отпечатана с разрешение на Oxford 
University Press от името на European Society of Cardiology. OUP (Oxford University Press) и ESC (European Society of Cardiology) не са отговорни или по никакъв 
начин не носят отговорност за точността на превода. Д-р Максим Хазан носи еднолична отговорност за превода, публикуван в това издание.
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аортна реГурГитация

Аортната регургитация (AR) може да е резултат 
от дегенерация на имплантирана преди това био-
протеза. При високорискови пациенти в тази ситу-
ация може да бъде подходящо лечение чрез тран-
скатетърна аортна имплантация „клапа в клапа“. 
Наскоро бе публикуван насърчителен 8-годишен 
опит на един център с тази процедура при голям 
брой пациенти с компрометирана аортна биопроте-
за [13].

След аортно клапно протезиране в отделни 
случаи се наблюдава хемодинамично сигнифи-
кантна AR, дължаща се на паравалвуларен лийк. 
Той може да доведе до сърдечна недостатъчност 
и хемолиза и да повиши риска от ендокардит. Пер-
кутанното затваряне със „запушалки“ подобрява 
прогнозата на пациента, свързано е потенциално с 
по-ниска смъртност и болестност от реоперацията 
и може да се има предвид при избрани високорис-
кови болни [14].

митрална реГурГитация

Голяма серия пациенти, подложени на първич-
на корекция на изолирана дегенеративна митрал-
на регургитация (MR) в продължение на едно де-
сетилетие, е анализирана с оценка на ефекта на 
рекурентна MR [13]. Петнадесетгодишната честота 
на рекурентна умерена или по-голяма митрална ре-
операция MR е 13.3%, а честотата на митралната 
реоперация - 6.9%. Важни детерминанти на реку-
рентна MR са: възраст, лека интраоперативна оста-
тъчна MR, пролапс на предното платно, пролапс на 
двете платна и липса на анулопластика. Рецидиви-
рането на умерената или по-високата MR е свърза-
но с неблагоприятно левокамерно ремоделиране и 
повишаване на риска от смърт.

Бяха публикувани редица изследвания с ва-
жен научен принос, посветени на вторичната MR. 
Левокамерната систолна функция бе оценена при 
големи серии пациенти с неисхемична дилатативна 
кардиомиопатия, със или без тежка вторична MR, 

Фиг. 3. Хипоатенуирано задебеляване на клапните платна след транскатетърна клапна имплантация. Реконструкция на контрастно 
усилена електрокардиографски лимитирана (ECG-gated) компютър-томографска ангиография след транскатетърна аортна клапна им-
плантация при 80-годишна жена (A и B), разкриваща едва доловимо ранно хипоатенюирано задебеляване на некоронарното платно 
на протеза SAPIEN 3. Поради клинични съображения, при пациентката е включена антитромбоцитна монотерапия с аспирин. След 
3-месечно проследяване компютър-томографската ангиография разкрива прогресия със задебеляване до 5 mm на некоронарното и 
допълнително на дясното коронарно платно с ограничение на движение на платната. Пациентката е получила модифицирана терапия 
с комбинация от клопидогрел и фенпрокумон. След още 3 месеца допълнителната компютър-томографска ангиография показва поч-
ти пълно изчезване на хипоатенюираното задебеляване и изчезване на ригидността на платната. [по Pache G, et al. Early hypo-attenuated 
leaflet thickening in balloon-expandable transcatheter aortic heart valves. European Heart journal 2016; 37 (28): 2263-2271. DOl: 10.1093/eurheartjfehv526.] Тази 
диаграма е преведена и е повторно отпечатана с разрешение на Oxford University Press от името на European Society of Cardiology. OUP (Oxford University 
Press) и ESC (European Society of Cardiology) не са отговорни или по никакъв начин не носят отговорност за точността на превода. Д-р Максим Хазан носи 
еднолична отговорност за превода, публикуван в това издание.
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използващи левоамерната изтласкваща фракция 
и „speckle tracking“ (с проследяване на петънцата) 
глобален лонгитудинален стрейн [16]. Последната 
методика е разкрила по-влошена функция, присъ-
ща на миокарда при пациенти с тежка вторична MR, 
в сравнение с пациенти без сигнификантна MR въ-
преки еквивалентната изтласкваща фракция.

Публикуван е двугодишният клиничен изход в 
едно рандомизирано изпитване, сравняващо мит-
ралната клапна пластика с митралното клапно про-
тезиране със запазване на целия подклапен апа-
рат при пациенти с тежка исхемична MR [17]. Не е 
наблюдавана сигнификантна разлика в левокамер-
ното обратно ремоделиране или преживяемостта. 
Честотата на рецидивиране на умерена или тежка 
MR за 2 години е по-висока в групата с пластика, 
отколкото в групата с протезиране (58.8% спрямо 
3.8%, P < 0.001). В резултат на това, пациентите в 
групата с пластика са имали повече неблагоприят-
ни събития, свързани със сърдечна недостатъчност 
(P = 0.05), и повече повторни сърдечно-съдови хос-
питализации (P = 0.01). Публикувано е друго рандо-
мизирано изпитване за двугодишен клиничен изход, 
сравняващо самостоятелна коронарна байпас опе-
рация (CABG) с CABG митрална клапна пластика 
при пациенти с умерена исхемична MR [18]. След 
2 години, средният индекс на левокамерен теле-
диастолен обем не е бил сигнификантно различен 
между двете групи. Смъртността също е била сход-
на (10.6% спрямо 10.0%, P = 0.78). Комбинираната 
хирургия е била свързана с подобрена честота на 
умерената или тежка остатъчна MR (11.2% спрямо 
32.3%, P < 0.001), но и с по-висока честота на нев-
рологичните инциденти и надкамерни аритмии.

С продължаващото застаряване на население-
то, честотата на хемодинамично значимата MR се 
очаква да расте, а транскатетърните интервенции 
ще играят все по-широка роля. Пластиката „ръб до 
ръб“ (edge to edge) с устройство MitraClip понастоя-
щем е далеч най-често използваната перкутан-
на процедура за корекция на MR при анатомично 
подходящи високорискови или неоперабилни па-
циенти. Бяха съобщени петгодишните резултати в 
рандомизираното изпитване EVEREST II, сравня-
ващо перкутанната техника „ръб до ръб“ с конвен-
ционалната хирургия [19]. След 5 години честотата 
на комбинирания краен показател липса на смърт, 
хирургия или 3-та или 4-та степен MR е 44.2% в гру-
пата с перкутанна корекция и 64.3% в хирургичната 
група (P = 0.01). Разликата се дължи предимно на 
повишена честота на 3-та или 4-та степен MR и на 
нужда от хирургия в групата с перкутанна пластика. 
След перкутанната процедура 78% от хирургичните 
намеси са извършени през първите 6 месеца. След 
първите 6 месеца честотата на хирургичните наме-

си и умерената до тежка MR са еквивалентни меж-
ду групите. Петгодишната смъртност не се е разли-
чавала значимо за перкутанната корекция и хирур-
гията, съответно 20.8% и 26.8 (P = 0.4). Регистърът 
Немски транскатетърни интервенции на мит-
ралната клапа (TRAMI) включва проспективно 828 
пациенти, подложени на терапия с MitraClip (средна 
възраст 76 години и среден логистичен EuroSCORE 
I: 20.0%). Бяха публикувани едногодишните резул-
тати, налични за 90.5% от популацията на целия 
регистър [20]. Едногодишната смъртност е 20.3%. С 
помощта на многовариантен анализ са идентифи-
цирани предиктори на смъртта до 1 година: NYHA 
клас IV, анемия, предшестваща аортна клапна ин-
тервенция, серумен креатинин > 1.5 mg/dL, пери-
ферна артериална болест, левокамерна фракция 
на изтласкване < 30%, тежка трикуспидална регур-
гитация и процедурен неуспех. Качеството на жи-
вота се е подобрило забележително след имплан-
тация на MitraClip. Важно е, че сигнификантен дял 
от пациентите възстановяват пълна независимост в 
самообгрижването си.

Ефикасността на пластиката „ръб до ръб“, както 
и влиянието ù върху естествената еволюция са сил-
но зависими от остро настъпващото намаление на 
MR. Остатъчна MR от 3-та степен непосредствено 
след имплантация на MitraClip е свързана с по-не-
благоприятен изход (преживяемост, облекчаване на 
симптоматиката и рецидивиране на MR) в хода на 
проследяването в сравнение с остатъчната MR от 
1-ва или по-ниска степен [21].

Липсата на митрална клапна анулопластика 
поставя под въпрос трайността на лечението с 
MitraClip. Нещо повече, някои пациенти не са под-
ходящи за терапия с MitraClip, поради прекомер-
на ануларна дилатация. При добре подбрани па-
циенти самостоятелната анулопластика може да 
елиминира напълно или най-малкото да редуцира 
значително MR. Следователно, употребата на на-
деждно устройство за анулопластика като елемент 
от набора перкутанни средства за митрапна клап-
на корекция категорично предлага нови перспек-
тиви в областта на транскатетърните митрални 
интервенции.

Публикувани бяха ранни резултати, получени 
със системата Cardioband, пряко регулируемо ус-
тройство за анулопластикa, при 31 високорискови 
пациенти с умерена към тежка или тежка вторич-
на MR [22]. След настройка на Cardioband (29 от 31 
пациенти), MR е нулева или нищожна при шестма 
(21%), лека при 21 (72%) и умерена при 2-ма паци-
енти (7%). 

Процедурната смъртност е нула, а вътреболнич-
на смърт (нито процедурна, нито свързана с устрой-
ството) настъпва при двама болни.
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Друг метод за директна перкутанна анулоплас-
тика, извършена със системата Mitralign, е изслед-
ван при 71 високорискови пациенти с умерена до 
тежка вторична MR [23]. Процедурата се оказва 
осъществима и безопасна.

Допълнително, за 6-месечен период на наблюде-
ние е документирано левокамерно обратно ремоде-
лиране и сигнификатно клинично подобрение.

Транкатетърното митрално клапно протезиране 
при болест на нативната митрална клапа предста-
влява бързо развиваща се сфера на голям интерес 
за кардиологичната общност.

В момента, в целия свят се натрупва окуражите-
лен ранен клиничен опит с различни устройства и в 
близко бъдеще се очаква публикуване на резултати 
от последователни клинични серии. Мултимодалните 
образни методи ще играят ключова роля за подбора 
на пациентите и планирането на процедурата [24].

митрална стеноза

Установено е, че предоперативната белодробна 
хипертония повлиява дългосрочния клиничен изход 
при големи серии пациенти, оперирани за митрал-
на стеноза (MS) [25].

Десетгодишната преживяемост след митрална 
клапна хирургия е сигнификантно по-ниска в групата 
на умерено тежката белодробна хипертония, в срав-
нение с групата с нормално налягане в белодробната 
артерия - лека белодробна хипертония (58% спрямо 
83%; P = 0.001). Съгласно с тези данни пациентите с 
MS и лека белодробна хипертония трябва да се имат 
предвид за митрална клапна хирургия.

Направен е многоцентров ретроспективен прег-
лед на клиничния изход при 64 пациенти с MS и теж-
ка митрална ануларна калцификация, подложени на 
транскатетърно протезиране на митралната клапа с 
помощта на разширяващи се с балон клапи за TAVI 
[26]. Достъпът е трансатриален в 15.6%, трансапика-
лен в 43.8% и транссептален в 40.6%.

В предварителния опит процедурата е свързана 
със значими неблагоприятни събития, а 30-дневна-
та обща смъртност е 29.7%. Очевидно, на този етап 
трябва само тежко симптомни пациенти с ограниче-
ни терапевтични възможности да бъдат обсъждани 
за този метод на лечение.

трикусПидална реГурГитация

Съгласно указанията на европейските и аме-
риканските препоръки за поведение при VHD, три-
куспидалната регургитация (TR) трябва да се има 
предвид в ранната фаза на болестния процес с цел 

предпазване от развитие на десностранна сърдеч-
на недостатъчност.

Скорошно проучване показва, че при пациенти 
с умерена TR или трикуспидална ануларна дила-
тация, подложени на митрална клапна корекция, 
едномоментната трикуспидална анулопластика 
е безопасна, ефективна и свързана с подобрено 
дългосрочна дясно сърдечно ремоделиране [27].

Трикуспидалната анулопластика може да се 
извърши с техники на сутуриране или с импланта-
ция на протезни пръстени. Остават противоречия 
относно ефективността на единия в сравнение с 
другия метод. В скорошно ретроспективно проуч-
ване, сравняващо пациенти, лекувани със сутурна 
ангиопластика, и тези, подложени на ринг-ангиоп-
ластика, не е отчетена разлика в преживяемост-
та на пациентите, късния функционален статус, 
прогресията на TR или реоперациите на трикуспи-
далната клапа [28]. Показано е, че и двете техники 
произвеждат добри резултати. Сутурната ангиоп-
ластика може да бъде направена лесно и бързо на 
ниска цена в сравнение с ангиопластиката с ринг, 
която изисква комерсиално наличие на протезни 
устройства.

Когато изолирана тежка TR настъпва на фона 
на деснокамерна недостатъчност или се развива 
късно след левостранна клапна хирургия, хирургич-
ният риск е по принцип висок. В тези условия има 
голяма нужда от перкутанни терапевтични възмож-
ности за корекция или поне редукция на TR. Въ-
преки че опитите с нови процедури и устройства са 
доста предварителни, трябва да се признаят някои 
важни опити и приноси в тази сфера.

Устройството TriCinch позволява трансфеморал-
но фиксиране на спирала в пръстена на трикуспи-
далната клапа в близост до предно-задната комису-
ра. След отварянето на саморазгъващ се нитинолов 
стент в долната празна вена се прилага съответна 
тракция и предно-задният диаметър на клапата се ре-
дуцира, подобрявайки коаптацията на платната [29].

Трикуспидалната регургитация може да се леку-
ва и с „edge-to-edge“ корекция с помощта на систе-
ма MitraClip [30].

Друго устройство, използвано за намаляване на 
TR, е системата FORMA, представляваща клапен 
спейсер/оклудер, позициониран в трикуспидалния 
отвор, създаващ платформа за коаптация на натив-
ните платна, водещи до редукция на регургитацион-
ната струя [31].

Приложимостта и безопасността на тези проце-
дури са вече демонстрирани, но опитът е ограничен 
и са необходими повече данни, оценяващи ефикас-
ността им.
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В заключение, през последните години се на-
трупаха доста нови данни в областта на VHD и има 
очаквания, че те ще бъдат включени в предстоящи-
те за публикуване през следващата година Препо-
ръки на ESC/EACTS за поведение при VHD.

Конфликт на интереси: Проф. Alfieri няма конфликт на инте-
реси за деклариране.
Проф. Vahanian декларира следния конфликт на интере-
си: консултантски от Edwards Lifesciences, Abbott Vascular и 
Valtech Cardio.
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УСТНИ ДОКЛАДИ

УД-1. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТ 
С ГЕНЕРАЛИЗИРАНА АТЕРОСКЛЕРОЗА И ДЕГЕНЕРА-

ТИВНА АОРТНА СТЕНОЗА

Д. Трендафилова, К. Димов и Х. Ангелов
УМБАЛ “Света Екатерина” – София

Въведение: Дегенеративната аортна стеноза (АС) е 
клинично най-значимата клапна патология при възрастни 
пациенти и основна причина за заболяемост и смъртност 
при тях. Епидемиологичните проучвания показват, че по-
вишаваща се честота се дължи на демографското заста-
ряване на общата популация и нетретираната високосте-
пенна АС е с лоша прогноза. Транскатетърното аортно 
клапно протезиране (TAVI) се доказа като приемлива 
алтернатива при селектирани симптоматични пациенти 
с множество придружаващи заболявания или висок опе-
ративен риск. Клиничен случай: 75-годишна пациентка 
с акселериращи по тежест, честота и продължителност 
на пристъпи на ангина, съчетани с клиника на кардиална 
астма, е насочена към Клиниката за диагностично уточ-
няване. Пациентката е с известна ХАНК, след неуспешен 
опит за реконструктивна интервенция на десния крак и 
дегенеративна аортна стеноза. Като придружаващи за-
болявания съобщава за давностна АХ и дислипидемия. 
През 2011 г е осъществена хистеректомия по повод кар-
цином на ендометриума и й е проведено лъчелечение. 
От проведеното в Клиниката диагностично уточняване се 
установи генерализирана атеросклероза при тежка три-
клонова коронарна болест с изразена калциноза на ко-
ронарната система, порцеланова аорта, сигнификантна 
стеноза на LICA и високостепенна дегенеративна клапна 
аортна стеноза, при запазена ЛК функция. Изчислени-
ят LogisticEuroscore – 10,64%: STS – 22,24% (morbidity/
mortality risk), Euro Score – 2,9%. Пациентката бе обсъ-
дена на КХС и преценена като подходяща за поетапно 
интервенционално лечение – PCI, PTA, TAVI. През пери-
од от 6 седмици бе осъществена последователно коро-
нарна, каротидна и клапна интервенция с добър резултат. 

Заключение: Стъпковото интервенционално лечение 
при комбинирана патология е разумна алтернатива на 
хирургичното лечение при комплексна сърдечно-съдова 
патология.

УД-2. ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА НАДВИШАВАНЕ  
ГОДИШНАТА ГРАНИЦА НА ДОЗАТА НА ОЧНАТА 

ЛЕЩА НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  
В ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ  

В БЪЛГАРИЯ

А. Загорска1,2, В. Гелев3, Н. Рифаи4, И. Желева3,  
Н. Стоянов4, С. Калустян4, Д. Иванова5, Ф. Симеонов1, 

З. Бучаклиев6, М. Гелев7 и Ж. Василева8

1Национален център по радиобиология и радиационна 
защита; 2Медицински университет – София;  

3„Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“;  
4УМБАЛ „Св. Анна“; 5УМБАЛ „Св. Екатерина“;  

6„Аджибадем Сити Клиник" УМБАЛ; 7“Лаборатории  
Протекта“ – София, България, 8IAEA – Виена, Австрия

Целта на изследването е да се оцени възмож-
ността за превишаване на годишната граница за 
доза на очна леща, да се проучи практиката на 
работа по отношение на радиационната защита в 
три отделения по интервенционална кардиология 
в България и да се изследва ефективността на за-
щитните очила без странични оловни защити. Ма-
териал и методи. Измерването на дозата на очната 
леща е извършено с термолуминесцентни дозиме-
три тип EYE-DTM, разположени в близост до лявото 
око. За всяка процедура са записвани стойностите 
за времето на скопия (FT), величините, оценява-
щи облъчването на пациента: произведение кер-
ма-площ (PKA) и кумулативна доза (CD). Типичните 
стойности на PKA и FT са изчислени с помощта на 
специално създадена и онлайн-базирана система 
за регистриране и пресмятане на типичните дози на 
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пациентите при диагностични рентгенови изследва-
ния и процедури (www.drl-bg.com). Резултати. В из-
следването взеха участие четирима лекари и шест 
медицински сестри. По време на работа екипите 
използват защитни екрани, престилки и яки. Оце-
нените годишни дози на очната леща на основните 
оператори варират от 3,2 mS.a-1 до 31,4 mS.a-1, а 
за медицинските сестри от 1,7 mS.a-1 до 4,5 mS.a-1. 
Стойността на медианата за типичната PKA за про-
цедурата перкутанна коронарна интервенция при 
изследваните 5 ангиографски апарата се изменя 
от 4962 cGy.cm2 до 14 986 cGy.cm2, а за коронарна 
ангиография от 1455 cGy.cm2 до 3775 cGy.cm2. Из-
мерването на дозата зад и извън защитните очила 
на персонала в 2 отделения показа, че използва-
ните очила без допълнителна странична защита не 
осигуряват необходимото отслабване на рентгено-
вото лъчение. Изводи. Анализът на сложността на 
процедурите, работното натоварване и измерва-
нията показа, че дозата на очната леща зависи от 
работното натоварване и клиничната сложност на 
провежданите процедури. При работа без защитни 
очила или използване на такива без странична за-
щита, е налице риск за надвишаване на граница на 
дозата за очна леща за водещия кардиолог.

УД-3. ИНВАЗИВНА ОЦЕНКА НА ХЕМОДИНАМИЧНИЯ 
ЕФЕКТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ СЪС СИЛДЕНАФИЛ  

ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ФОНТАН ОПЕРАЦИЯ

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

Клиника по детска кардиология и кардиохирургия, На-
ционална кардиологична болница – София

При пациенти с Фонтан-циркулация липсва 
субпулмонална камера, изтласкваща кръвта към 
белодробното съдово русло, поради което сърдеч-
ното пълнене и сърдечният дебит са намалени и 
зависими от белодробното съдово съпротивление 
(БСС). При тях може да се очаква благоприятен хе-
модинамичен ефект от приложение на селективни 
пулмонални вазодилататори. Материал и методи: 
Ефектът от приложение на силденафил е оценен 
при 26 деца със завършени етапи на еднокамерна 
физиологична корекция – Фонтан-операция (ФО). 
Проследени са 11 момичета и 15 момчета. Сред-
ната възраст при ФО е 4,46 ± 1,75 години. Средна 
възраст при започване на терапията със силдена-
фил е 7,84 ± 4,74 (от 2,4 до 16,7 години). Всички 
деца са оценени инвазивно преди и в хода на при-
ложение на силденафил. Оценени са следните хе-
модинамични параметри: средно каво-пулмонално 
налягане (КПН), белодробен (Qp) и системен (Qs) 

кръвоток, БСС, кислородна сатурация в систем-
ната циркулация. Резултати: Установява се сиг-
нификантна редукция на КПН от 17,42 ± 1,56 mm 
Hg до 15 ± 2,05 mm Hg (р = 0,04) и БСС – от 2,02 ± 
0,57 WU до 1,69 ± 0,55 WU (р = 0,042). Промяната 
в Qp, Qs и кислородната сатурация в системната 
циркулация е несигнификантна. При 2 от децата ре-
гистрираните хемодинамични данни позволиха спи-
ране на лечението със силденафил. Едно от децата 
почина от усложнения на пластичен бронхит, дебю-
тирал след операцията. Двама от проследяваните 
пациенти са с протеингубеща ентеропатия, развила 
се следоперативно и приложението на силденафил 
значимо подобри хода на болестта и честотата на 
рецидивите. При нито едно от децата не са реги-
стрирани странични ефекти от терапията. Заклю-
чение: Нашите резултати показват сигнификантно 
понижение на каво-пулмоналното налягане и БСС 
при пациенти след ТСРС, лекувани със силдена-
фил. Силденафилът е ефективен и безопасен при 
този тип пациенти.

УД-4. СЛУЧАЙ НА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ 
СЛЕД ТРАНСКАТЕТЪРНОТО АОРТНО КЛАПНО  

ПРОТЕЗИРАНЕ

И. Димитрова, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова,  
П. Симеонов, M. Недевска, В. Грудева, Д. Петков  

и Г. Начев
УМБАЛ „Св. Екатерина” – София

Въведение: Все клапа повече се увеличава 
броя на по-възрастните пациенти, страдащи от де-
генеративни заболявания на аортната. Това води 
до вторична левокамерна хипертрофия с последва-
ща сърдечна недостатъчност, което налага хирур-
гичното заместване на клапата. При около 30% от 
пациентите напредналата възраст и коморбидитет 
ги прави високорискови за конвенционална сър-
дечна операция. При тези алтернативно решение 
е TAVI процедура. Въпреки широкото навлизане в 
практиката на процедурата, все още се наблюдават 
редица усложнения. Клиничен случай: Пациент на 
80 год., представящ се с прояви на СН – IV ФК по 
NYHA, и синкопална симптоматика и ехографски 
данни за тежка дегенератвна аортна стеноза с при-
дружаващи заболявания: ХОББ, анемичен синд-
ром, ХБН и холецистектомия. Диагностично уточ-
нен в Клиниката – двуклонова коронарна болест 
– сигнификантни стенози на RCA и OM1, начална 
левокамерна дисфункция. Изчисленият Logistic 
EuroSCORE – 24,9%, STS – 18,6% ,ES II – 7,8%, 
дефинира пациента като високорисков за конвен-
ционална хирургия. След PTCA и ICS на RCA, OM1 
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и проведени по протокол CT и ТЕЕ се извърши 
транскатетърна имплантация на аортна клапа. Не-
посредствено постпоцедурно при остър хемодина-
мичен срив от контролна ангиография има данни 
за остра оклузия на LM, решена успешно с PTCA 
и имплантация на DES. Има СТ данни за пролаби-
ране на масивни калциеви отлагания към остиума 
на ЛКА. Пациентът е изписан на 8-ия ден хемоди-
намично стабилен, с нормализирани маркери за 
миокардна некроза, без стенокардна симптоматика 
и е проследен на 1-вия и 3-тия месец след интер-
венцията. Заключение: TAVI е високоефективна 
процедура при селектирани пациенти с висок риск 
от конвенционална хирургия. Коронарната оклузия 
перипроцедурно е животозастрашаващо усложне-
ние, което въпреки ниската честота (≤ 1%) е с лоша 
прогноза и налага незабавна диагноза и лечение.

УД-5. СТЕНТИРАНЕ НА ПЕРСИСТИРАЩ АРТЕРИАЛЕН 
КАНАЛ ПРИ НОВОРОДЕНИ С ДУКТУС-ЗАВИСИМА 

БЕЛОДРОБНА ЦИРКУЛАЦИЯ – ПЪРВОНАЧАЛНИ  
РЕЗУЛТАТИ

Л. Димитров¹, А. Кънева-Ненчева¹, К. Ненова¹,  
Е. Левунлиева¹, А. Александров², Х. Матеев²,  

А. Банкова², И. Велковски¹ и Р. Маринов¹
¹Клиника по детска кардиология, ²Клиника по кардиоло-

гия, Национална кардиологична болница – София

Критичните кардиопатии съставляват около 25% 
от вродените сърдечни малформации (ВСМ) и имат 
най-голям дял в смъртността при новородени (НР). 
Сред тях са децата с атрезия на белодробната ар-
терия и дуктус-зависима белодробна циркулация 
(ДЗБЦ), при които е необходима бърза диагностика, 
адекватен транспорт и спешно лечение. Развитието 
на технологиите и напредъкът в интервенционалната 
кардиология направиха транскатетърното стентиране 
на артериалния канал (САК) конкурентна алтернати-
ва на хирургичната аорто-пулмонална анастомоза. 
Процедурата изисква прецизна ехографска диагно-
стика, внимателна селекция на случаите и специфи-
чен консуматив. Всички НР с ДЗБЦ и тегло над 2500 g 
могат да бъдат кандидати за САК. За периода януари 
2016–август 2017 г. САК е планирано при 6 НР с ДЗБЦ 
на възраст 8 ± 5 (2-15) дни и с тегло 2,98 ± 0,51 (2,06-
3,50) kg. Всички са на механична вентилация, инфу-
зия с простагландин Е1, прекъсната 3-6 часа преди 
процедурата и осигурен хирургичен екип на разполо-
жение. Използвани са коронарни стентове 3,5 и 4 mm 
и дължина 12-20 mm. Успешно стентирани са 5 АК, 
при 1 НР процедурата е прекъсната поради невъз-
можност за пласиране на стента. Няма смъртни слу-
чаи, свързани с процедурата. Усложнения са наблю-
давани при 3 НР: 1 с остра тромбоза на стента, 
преодоляна с локален фибринолитик; 1 с преходен 
атриовентрикуларен блок; 1 с миграция на стента. 

САК при НР с ДЗБЦ е техническо предизвикателство. 
Залог за успех са прецизната ехографска диагноза и 
колаборацията между детските и инвазивните кар-
диолози, анестезиолозите, кардиохирурзите. Пър-
воначалните резултати са окуражителни. При добре 
подбрани пациенти и подходяща анатомия на дуктуса 
САК е добра алтернатива на оперативната анастомо-
за в периода на НР. 

УД-6. TAVI VALVE IN VALVEНА МИТРАЛНА ПОЗИЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТКА С ДИСФУНКЦИЯ НА БИОЛОГИЧНА 

КЛАПНА ПРОТЕЗА

Ю. Джоргова, Д. Трендафилова, П. Симеонов,  
Х. Ангелов, В. Грудева, Д. Петков и Г. Начев

УМБАЛ „Света Екатерина” – София

Въведение:TAVI се утвърди като метод на из-
бор при лечение на пациенти с дегенеративна 
аортна стеноза и висок периоперативен риск. Ме-
тодиката предлага възможности и за лечението на 
дегенеративни дисфункция на биологични клапни 
протези, доскоро лекувани с повторно кардиохирур-
гино лечение, т.нар. valve in valve имплантация на 
биологична протеза. Клиничен случай: Предста-
вяме случая на 59-годишна пациентка с прояви на 
прогресираща сърдечна недостатъчност при извес-
тен ревматичен сърдечен порок – високостепенна 
митрална стеноза, след неколкократни интервен-
ции. През 1995 г. е осъществена валвулопластика 
на митрална клапа; 1998 г. – MVR; 2005 г. поради 
тромбоза на механична митрална протеза е прове-
дено ре-MVR с биологична протеза. Пациентката е 
с хронично предсърно мъждене, на антикоагуланта 
терапия, АХ. Преживяла е исхемичен мозъчен ин-
султ в БЛСМА и ре-ИМИ през 2005 г. с остатъчна 
десностранна хемипареза. При диагностичното 
уточняване се установи биопротезна дегенерация 
с високостепенна МИ и запазена левокамерна сис-
толна функция. На кардиохирургично обсъждане 
предвид придружаващите заболявания и високия 
оперативен риска при ре-ре-МВР (EUROSCORE – 
2,64%, STS SCORE – 24,98% LOGISTIC SCORE – 
25,79%) при пациентката бе проведена valve in valve 
транскатетърна клапна имплантация на митрлана 
позиция. При последвалото клинично и ехокарди-
ографско проследяване на болна в продължение 
на 8 месеца се наблюдава редуциране на проявите 
на СН при нормална функция на митралната проте-
за. Заключение: Третирането на дисфункциите на 
биологичните митрални протези чрез транскатетър-
на valve in valve имплантация е поредната стъпка 
в развитието на интервенционалната кардиология 
към лечението пациенти, високорискови за конвен-
ционално кардиохирургично лечение.
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УД-7. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ОСЪЩЕСТВЕНА  
ПО СПЕШНОСТ УСПЕШНА ИНТЕРВЕЦИОНАЛНА  
РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА ВИСОКОСТЕПЕННА  

СТЕНОЗА НА АНАСТОМОЗАТА НА ЧЕРНОДРОБНА 
АРТЕРИЯ 2 МЕСЕЦА СЛЕД ОРТОТРОПНА  

ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ  
С ХРОНИЧЕН АВТОИМУНЕН ХЕПАТИТ

Г. Стамболийски, Н. Юрукова, Р. Кальонски,  
Г. Мутафов, В. Пъшев и Л. Спасов

Университетска болница "Лозенец" – София

Касае се за пациент с 23-годишна давност на 
заболяването, датиращо от 1993 г., когато по по-
вод на ставни болки и завишени чернодробни и 
холестатични ензими му е направена чернодробна 
биопсия и е приета хистологична диагноза – ниско-
активен хрончен хепатит със септообразуване 
при MELD score 16. По повод на нова симптоматика 
през 1997 г. е установен хроничен улцерозен колит 
с последваща нова чернодробна биопсия – приет – 
хроничен активен хепатит с преход към цироза с 
продъжителна терапия до 2001 г. с кортикостерои-
ди и антибиотици. След настъпването на клинична 
ремисия терапията е преустановена. В началото на 
2016 г. При пациента е доказана декомпенсирана 
чернодробна цироза и болният е включен в листата 
за трансплантация. През месец ноември същата го-
дина болният е транспалнтиран. Пациентът (на 41 
години) постъпва по спешност на 17.01.2017 г. по-
ради изразен астеноадинамичен синдром с фебри-
литет и позитивни ензими за чернодробна некроза, 
при редовно приемана имуносупресивна терапия 
и данни за функциониращ чернодробен графт от 
доплера, който му е направен на 18.12.2016 г. С 
долпер и СТ е обективизрана дисфункция и стеноза 
на чернодробния графт. На 18.01.2017 г. е осъщест-
вена ангиография на чернодробна артерия, като 
данните от нея показват критична стеноза на анаст-
мозата. Поради това са имплантирани два медика-
мент-излъчващи стента след предварителна нато-
варваща доза Аспирин и Клопдогрел и отхвърлена 
резистентност. Позитивно клинично повлияване, 
болният е афебрилен, наблюдава се спад на ензи-
мите и пациентът е дехоспитализиран на 11-ия ден.

УД-8. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ 
СЪС СТВОЛОВА СТЕНОЗА В РЕАЛНАТА КЛИНИЧНА 

ПРАКТИКА – РЕГИСТЪР НА ИНВАЗИВНА  
КАРДИОЛОГИЯ „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК  

ТОКУДА БОЛНИЦА” – СОФИЯ

В. Гелев, И. Желева, О. Радев и В. Стоянов
Аджибадем Сити Клиник Токуда болница – София

Общоприето е, че пациентите със стеноза 
на ствола на лявата коронарна артерия трябва 
да бъдат реваскуларизирани, като по този начин 

значително се подобрява тяхната прогноза. Из-
вестно време АКБ се считаше за единствена въз-
можност за реваскуларизация при пациенти със 
стеноза на ЛКА и дълго след това се определяше 
като стандарт за лечение, но през последните де-
сетилетия редица проучвания доказаха, че ПКИ е 
достатъчно ефективна и безопасна алтернатива 
за лечение на тази високорискова група пациен-
ти. Има и немалка част спорни пациенти, които не 
са включени в рандомизираните клинични проуч-
вания, и ПКИ може да се счита за приемлив или 
дори предпочитан вариант на реваскуларизация 
за определени пациенти със стволова стреноза. 
Цел: Да се анализират резултатите от проследява-
нето на всички пациенти с ПКИ на ствола на ЛКА с 
имплантация на второ поколение МИС в реалната 
практика на Инвазивна кардиология – „Аджъбадем 
Сити Клиник Токуда болница” – София. Материал 
и методи: За периода март 2013–юли 2017 г. са 
проведени интервенционални процедури при 160 
пациенти със стеноза на ствола на ЛКА. Показа-
ния за процедурата са: ангиографски установена 
ЛМ стеноза > 70% или ЛМ стеноза 50-70% плюс 
неинвазивни доказателства за обширна исхемия в 
зоната или IVUS оценка с MLA < 6 mm2 или FFR 
< 0.8. Процесът на вземане на решение за ре-
васкуларизация на ствола се основава както вър-
ху клиничното състояние на пациента (клинична 
картина, ЛК функция, придружаващи заболявания, 
възможността за прием на двойна антиагрегантна 
терапия), така и с ангографските показатели (про-
гресия на заболяването, вида на лезиите, вероят-
ността за провеждане на успешна ПКИ, опита на 
екипа, възможността за пълна реваскуларизация). 
Пациентите са проследени за сериозни нежелани 
сърдечно-съдови инциденти (MACE) – смърт, ми-
окарден инфаркт, инсулт и повторна реваскулари-
зация по време на болничния престой, на 1-вия, 
6-ия и 12-ия месец и след това ежегодно. Резул-
тати: Проследени са 160 пациенти при средна 
продължителност на проследяването 31 ± 10 ме-
сеца. 14 от пациентите (8,75%) се презентираха 
със SТЕMI, 7 (5,3%) от тях в кардиогенен шок, 54 
(36,8%) – с ОКС без SТ-елевации или нестабилна 
стенокардия, а 67 (54,1% ) – с прояви на стабилна 
стенокардия. Средната фракция на изтласкване 
бе 54,52% ± 11,32. Радиален достъп бе използван 
при 42,10% от процедурите, IVUS при 54,12% и 
FFR при 2,25%. При всички пациенти се проведе 
успешна ПКИ и е постигната пълна реваскулари-
зация. При двама пациенти се установи инсулт на 
втората година и TLR бяха регистрирани при 9 па-
циенти (5,6%). Заключение: В този регистър спек-
търът на пациентите се различава значително от 
този в рандомизираните проучвания. Включени са 
пациенти с ОКС, с тежка коронарна анатомия и т.н. 
ПКИ на ЛМ е с висок процедурен успех дори при 
сложна анатомия и добри дългосрочни резултати.
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УД-9. ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ  
НА АОРТАТА: 13-ГОДИШЕН ОПИТ НА УМБАЛ  

“СВЕТА ЕКАТЕРИНА” – СОФИЯ

П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова,  
И. Димитрова, M. Недевска, В. Грудева,  

Г. Царянски, Т. Захариев, Д. Петков и Г. Начев
Клиника по кардиология, Клиника по кардиохирургия, 

Клиника по съдова хирургия,  
УМБАЛ „Св. Екатерина” – София

Увод: Ендоваскуларното лечение на боле-
стите на торакалната и абдоминалната аорта се 
наложи като метод на избор при пациенти с под-
ходяща анатомия с ниска честота на усложнения 
и смъртност. Цел: Целта на настоящото изслед-
ване е да се представят опитът и резултатите на 
УМБАЛ “Света Екатерина” – София, за период от 
13 години, при пациенти след ендоваскуларно ле-
чение по повод на аортни дисекации, торакални и 
абдоминални аневризми. Материал и методи: За 
периода 2003−2017 г. е проведено ендоваскулар-
но лечение по повод патология на аортата при 108 
пациенти. Средният срок на проследяване е 24 ± 
5 месеца. Патологията включва аортни дисекации 
тип А и В при 74 пациенти, аневризми на десцен-
дентна торакална аорта при 24 пациенти и абдоми-
нални аневризми при 10 пациента. При 11 пациенти 
ендоваскуларното лечение бе извършено като част 
от хибридна процедура. Аортната патология е оце-
нена пред- и следпроцедурно с помоща на ЕхоКГ и 
multislice-СТ ангиография. Постпроцедурно пациен-
тите са проследени на 1, 6 и 12 месеца с клиничен 
преглед, ЕхоКГ и multislice-CT аортография. Резул-
тати: Процедурен успех се наблюдава при 98,8% 
от пациентите. 30-дневната смъртност е 9.2%. При 
3,7% от пациентите се наблюдаваха първични (до 
30-ия ден) ендолийка и при 2,7% – вторични (след 
30-ия ден) ендолийка. Преживяемостта на първата 
година от проследяването е 96.2%. Изводи: Ендо-
васкуларното лечение е метод на избор при аневри-
зми и дисекации на аортата с категорично подобря-
ване на средносрочната прогнoза на пациентите.

УД-10. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОТАЦИОННАТА  
АТЕРЕКТОМИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКО  
КАЛЦИФИЦИРАНИ КОРОНАРНИ ЛЕЗИИ

Ал. Александров, Х. Матеев, Г. Владимиров,  
А. Банкова, И. Богов и Г. Христова

Национална кардиологична болница – София

Въведение: Тежката калцификация на коро-
нарните съдове остава значимо предизвикателство 
за извършване на перкутанни интервенции. Подго-
товката на тежко калцифицирани лезии с ротацион-

на атеректомия/ротаблация/ е метод на избор в 
тези случаи. Материал и методи: В Националната 
кардиологична болница за периода 2013-2017 г. е 
извършена ротаблация при 59 пациенти, на средна 
възраст 70,1 ± 9 год., 77% от които са мъже. Група-
та се състои от високорискова популация, от която 
98,3% са с артериална хипертония, 91,4% – с дисли-
пидемия, 20,7% – със захарен диабет тип II, и 25% 
– с многоклонова коронарна болест. При 51,7% от 
пациентите водещата диагноза е нестабилна сте-
нокардия. Резултати: Процедурният успех на ро-
таблацията в нашия център е 98%. Само при един 
пациент тя е неуспешна, поради невъзможност за 
пласиране на водач дистално от стенозата. По-чес-
то е използван феморален достъп – при 82% от 
пациентите. Най-често третираният съд е ЛАД или 
ЛМ към ЛАД при 74%, последван от ДКА при 18,6%. 
При 31% е поставен временен трансвенозен кар-
диостимулатор. Приложението му е по-често при 
интервениране на ДКА в сравнение с ЛАД – 90,2% 
срещу 9,1%; p = 0.001. Средният брой използвани 
борчета е 1,4 ± 0,6 с максимален размер 1,75 mm. 
При малък брой пациенти (6.9%) се налага използ-
ването на 3 борчета, а при мнозинствотото от ин-
тервенираните (60,3%) ротаблация с 1 борче е дос-
татъчна. Средното време на флуороскопия е 26,9 ± 
22 min. Средното количество използван контраст е 
246 ± 119 ml. Наблюдава се статистически значима 
редукция на количеството използван контраст (480 
± 171 ml спрямо 180 ± 49 ml; p < 0.001) и времето 
за флуроскопия (43.98 ± 20.72 min спрямо 19,25 ± 
6,74 min) между 2013 г. и 2017 г. Приложението на 
ротаблация води до значителна редукция на броя 
на използваните балони за предилатация – средно 
1,3 ± 0,65, като при 72,4% от пациентите предилата-
ция е проведена само с един балон. Средният брой 
имплантирани стентове е 1,71 ± 0,77, с дължина на 
стентирания участък – 38,6 ± 16,9 mm. При 4 па-
циенти е регистриран преходен no-reflow феномен, 
преодолян с интракоронарно приложение на аде-
нозин. Ятрогенна перфорация на страничен клон 
е наблюдавана само при един пациент, като това 
не е довело до перикарден излив или други кли-
нични последствия. Други големи усложнения не 
са наблюдавани. Заключение: Анализът показва, 
че ротаблацията е ефективен, сигурен и безопасен 
метод за третиране на тежко калцифицирани лезии.

УД-11. Syntax Score И euro Score КАТО  
ПРЕДИКТОРИ ЗА ГОЛЕМИ УСЛОЖНЕНИЯ  

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРКУТАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ  
НА СТВОЛА НА ЛЯВА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ

В. Гелев и И. Желева
Аджибадем Сити Клиник Токуда болница – София

Още в ранните проучвания, сравняващи ПКИ 
с първа генерация МИС и АКБ се доказва безо-
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паснотта на интервенционалната процедура. Ус-
тановяват се сходни резултати по отношение по-
казателите обща смъртност, миокарден инфаркт 
и инсулт. Единствено по показателя повторна 
реваскуларизация се установяват по-добри ре-
зултати при АКБ. След проучванията EXCEL и 
NOBLE все още има противоречия, но стана ясно, 
че само Syntax-базираният подход за вземане на 
решения относно типа реваскуларизация при па-
циенти със стволова стеноза не е достатъчен и 
даже е неактуален. В реалната практика рискът 
от сърдечната операция се определя единстве-
но от факторите, свързани с пациента, докато 
рискът от ПКИ се свързва и определя само от 
комплексността на коронарната патология. Цел: 
Да се анализират резултатите от ПКИ на пациен-
ти със стволова стеноза, третирани с второ по-
коление МИС, и да се определи предиктивната 
стойност на Syntax Score и Euro Score за кратко-
срочната и дългосрочната им прогноза. Матери-
али и методи: За периода март 2013–март 2017 
г. са проведени интервенционални процедури при 
150 пациенти със стеноза на ствола на ЛКА. Про-
цесът на вземане на решение за реваскулариза-
ция на ствола се определя както от клиничното 
състояние на пациента, така и от ангографската 
находка. За определяне на съответните характе-
ристики са използвани съответните калкулатори 
за риск – Еuro Score и Syntax Score. Пациентите 
бяха проследени за сериозни нежелани сърдеч-
но-съдови инциденти (МАСЕ) – смърт, свързана 
с таргерната лезия исхемия или инсулт по време 
на болничния престой, както и на 1-ви, 6-и, 12-и 
месец и ежегодно след интервенцията. Резулта-
ти: В проучването са включени 133-ма пациенти с 
непротектирана стволова стеноза. Средната въз-
раст на пациентите е 66.34 ± 11,64, като 69,9% 
(93/133) са мъже; захарен диабет е установен при 
39,09% (52/133), като от тях инсулин-зависими 
бяха 15,78% (15/133). 12 от пациентите (9,1%) се 
презентираха със STEMI, 7 (5,3%) от тях в кар-
диогенен шок, 54 (36,8%) – с ОКС без ST-елева-
ции или нестабилна стенокардия, а 67 (54,1%) – с 
прояви на стабилна стенокардия. При почти по-
ловината от пациентите се калкулира нисък Euro 
Score (< 2) и съответно по 24% за умерен (2-5) и 
за висок (> 5) Euro Score. Средният Syntax score е 
24,5. При всички пациенти бе проведена успешна 
ПКИ. Вътреболничната смъртност е 3,7% (5 па-
циенти с данни за кардиогенен шок). Пациентите 
бяха проследени средно 23,8 месеца (от 6 до 45 
месеца). Смъртността е 9,02%, като съотноше-
нието кардиогенна смъртност спрямо смъртност 
с некардиогенна генеза е 6,77% срещу 2,26%. 
При един пациент бе установен инсулт и при 7 
пациенти (5,26%) бяха регистрирани TLR. Изво-

ди: Увеличаването на МАСЕ събитията при паци-
енти с умерен и висок риск според Еuro Score е 
ясен, между групите с нисък и висок риск разли-
ката достигна статистическа значимост. Подобна 
зависимост се установи между групите с умерен 
и висок риск, но вероятно предвид малкия брой 
пациенти не успя да достигне статистическа зна-
чимост. Не се установи статистическа значимост 
на МАСЕ между различните терцили на Syntax 
Score. Провеждането на ПКИ на ствола на ЛКА не 
е техническо предизвикателство, има висок про-
цедурен успех дори и при комплексна анатомия и 
е с благоприятни дългосрочни резултати.

УД-12. TAVI – КОНКУРЕНТНА АЛТЕРНАТИВА НА SAVR 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА

П. Веселинова, Ю. Джоргова, Д. Трендафилова,  
П. Симеонов, Д. Петков, В. Чолаков, В. Грудева,  

С. Гадева, К. Димов, Х. Ангелов, И. Петров и Г. Начев
УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София

Въведение: Транскатетърната имплантация 
на аортна клапна протеза (TAVI) при пациенти с 
високостепенна аортна стеноза и висок кардиохи-
рургичен риск все повече се налага като метод на 
лечение на тези пациенти. Индикациите за TAVI 
се разширяват, обхващайки и пациенти с интер-
митентен риск. Все още няма яснота по отноше-
ние на дългострочната перспектива при пациен-
тите след транскатетърно аортно клапно проте-
зиране. Цел: Сравнителен анализ на дългосроч-
ната перспектива при пациентите, подложени на 
TAVI, и при пациентите, при които е осъществено 
конвенционално аортно клапно протезиране. Ма-
териал и методи: За период от 2009-2017 година 
ретроспективно бяха проследени 67 пациенти в 
УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София. Бяха разделени 
на две групи – 32-ма пациенти след транскате-
търно аортно клаптно протезиране и 35 пациенти 
след конвенционално аортно клапно протезиране 
с биологична аортна протеза. Базовите характе-
ристиките на пациентите в двете групи бяха по-
добни. Пациентите бяха проследени клинично и 
ехокардиографски за функция на клапната проте-
за, белези на клапна дисфункция и левокамерна 
функция. Резултати: В хода на проследяване се 
установи еднаква динамиката в ехокардиограф-
ските показатели в двете групи пациенти и ниска 
честота на adverse events (смъртност, клапна 
дисфункция, реоперация). Извод: ТAVI е конку-
рентна алтернатива на SAVR като метод на лече-
ние при високорискови пациенти с високостепен-
на аортна стеноза по отношение на дългосрочна-
та перспектива.
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УД-13. ТРАНСКАТЕТЪРНО ЗАТВАРЯНЕ  
НА МЕЖДУКАМЕРНИ ДЕФЕКТИ – ОПИТЪТ  

НА УМБАЛ “СВ. ЕКАТЕРИНА”

П. Кратунков, Н. Чилингирова, Д. Петков,  
Ал. Чирков и Г. Начев

Отделение по вродени сърдечни малформации  
при деца и възрастни, УМБАЛ “Св. Екатерина” – София

Въведение: През последните 15-20 години тран-
скатетърното затваряне на междукамерен дефект 
(МКД) постепенно навлезе в клиничната практика. 
Цел: Да се анализира безопасността, ефикасността 
и резултатите от интервенционалното затваряне на 
междукамерни дефекти в УМБАЛ “Св. Екатерина” – 
София. Клиничен материал и методи: За времето 
от ноември 2004 г. до декември 2016 г. в УМБАЛ “Св. 
Екатерина” бе извършено транскатетърно затваря-
не на 19 междукамерни дефекти. Десет от тях бяха 
вродени МКД (9 перимембранозни и 1 мускулен), 1 
беше постинфарктен 2 седмици след ОМИ, 4 – оста-
тъчни МКД след пластика на постинфарктни МКД, 1 
остатъчен постоперативен след корекция на тетра-
логия на Фало в детска възраст, 3 ятрогенни МКД (2 
след дезобструция на левокамерния изходен път и 1 
след Ао-клапно протезиране). Резултати: Затваряне 
на МКД беше осъществено при всички пациенти, но 
при трима от тях се наложи прекратяване на проце-
дурата по технически причини и втори успешен опит 
на следващ етап. Средната възраст беше 48,95 год. 
(от 17 до 79 год.). Няма смъртен случай в резултат 
на интервенцията. Заключение: Транскатетърното 
затваряне на междукамерни дефекти е технически 
труден, но ефикасен и надежден метод на лечение. 
Добрата предварителна подготовка на екипа и точ-
ната оценка на размера, разположението на дефе-
кта и близостта му до Ао-клапа са предпоставка за 
добри резултати и липса на сериозни усложнения. 
Необходими са по-големи проучвания, за да се оце-
нят дългосрочните резултати.

УД-14. ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ НА РЕНАЛНА  
ДЕНЕРВАЦИЯ СЪС СИСТЕМА VESSIX  
ПРИ РЕЗИСТЕНТНИ ХИПЕРТОНИЦИ

И. Мануков, Н. Гочева, Д. Мануков, Т. Бозева  
и Ц. Цветковски

Интензивно кардиологично отделение,  
УМБАЛ „Пловдив”, Медицински университет – Пловдив

Прицелни нива на артериално налягане се пости-
гат при около 60% от медикаментозно третираните 
хипертоници. Логична терапевтична алтернатива при 
резистентна артериална хипертония се явява ренал-
ната денервация. Пациенти с резистентна хипертония, 
получаващи повече от 3 антихипертензивни медика-
мента, са третирани със система за ренална денерва-
ция ”Vessix”. Чрез феморален достъп с катетри Vessix 
Reduce 7 Fr последователно са третирани и двете бъ-

бречни артерии. Продължителност на апликацията е 
30 s/артерия, контактуващи електроди 5-6/6. Отчита се 
незабавно понижение на систолно и диастолно артери-
ално налягане, устойчив резултат, задържащ се и при 
проследяване на болните. Налице е постпроцедурнo 
ограничаване на прилаганите медикаменти. Редуцира 
се както офисното, така и 24-часовото амбулаторно ар-
териално налягане. Като страничен ефект се отбеляз-
ва преходен дискомфорт в поясната област по време 
на апликацията. Не са регистрирани интра- и постпро-
цедурни локални или общи усложнения. Реналната 
денервация е иновативен метод за лечение на арте-
риална хипертония, подлежащ на оптимално стандар-
тизиране относно начина на приложение, ефективно 
прилаганата енергия и броя ренални апликации.

УД-15. СТЕНТИРАНЕ НА КОАРКТАЦИЯ НА АОРТАТА

А. Кънева-Ненчева, Д. Добрев, Р. Лекова, Е. Левунлиева, 
Л. Димитров и К. Ненова

Клиника по детска кардиология, НКБ – София

Цел на проучването е оценка на ефективността, 
безопасността и средносрочните резултати от стенти-
ране на коарктация на аортата (СКА). Ефективността 
е оценена по увеличаване на размера и редукцията 
на градиента през стеснения участък и систолното 
налягане в асцендентна аортата, а безопасността – 
по настъпилите усложнения. Материал и методи: 
СКА е извършено при 41 пациенти на средна възраст  
15,1 ± 6,2 (5,4-40,3) год. (32 с нативна, 2 след балонна 
дилатация и 7 след операция). Пациентите са просле-
дени средно 3,2 ± 2,8 год. (70% над 1 година). Резула-
ти. СКА води до значимо увеличаване на диаметъра 
на стеснения участък от 3,9 ± 1,4 mm на 10,7 ± 2,3 mm 
(р < 0,0001), спадане на градиента от 44 ± 19 на 7 ± 12 
mm Hg (р < 0,0001), при липса на значимо спадане на 
налягането в асцендентната аорта 134 ± 25 на 128 ± 
2 4 mm Hg (р = 0,079). 10 процедурни усложнения са 
наблюдавани при 8 пациенти (19%) – миграция – 3 сл.; 
съдови – в 7 сл. (дисекация – 1, артериална тромбоза, 
преодоляна със стрептокиназа – 2, хематом – 3, пе-
риферна емболия – 1). В хода на проследяване пла-
нова редилатация е извършена при 3 деца за прео-
доляване на остатъчна стеноза. 10 късни усложнения 
имат 7 пациенти – инстент-рестеноза 7 сл., наложи-
ла редилатация, късна миграция с рестентиране – 1, 
фрактура на стент след редилатация – 1, аневризма 
след редилатация с имплантация на покрит стент – 1 
сл. Терапията за артериална хипертония продължава 
при 68% от пациентите. Изводи: СКА е ефективен и 
сравнително безопасен метод за лечение на нативна 
и рекоарктация на аортата. Процедурата е техническо 
предизвикателство с потенциал за късни усложнения 
и персистираща артериална хипертония. Пациенти-
те със СКА се нуждаят от проследяване през целия 
живот с периодично мониториране на артериалното 
налягане, изобразителни методи за оценка на инте-
гритет на имплантирания стенти късни съдови услож-
нения и повторни интервенционални процедури за 
преодоляването им.
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ПОСТЕРНИ СЕСИИ

П-1. ПОКАЗТЕЛИ ЗА КОРОНАРНА ПЕРФУЗИЯ  
ПРИ НЕОБСТРУКТИВНА КОРОНАРНА БОЛЕСТИ  

СИНДРОМ НА ЗАБАВЕН КОРОНАРЕН КРЪВОТОК

С. Денчев1, С. Димитров2, М. Господинова1  
и Н. Семерджиева3

1Клиника по кардиология, Медицински институт  
на МВР – София; 2Отделение по инвазивна диагности-

ка, II МБАЛ – София; 3МЦ „Лора“ – София

Цел, материали и методи: Анализирахме влиянието 
на атеросклеротични рискови фактори, честотата на лево-
камерна хипертрофия, коронарни плаки < 50% и преживян 
миокарден инфаркт върху миокардната перфузия в покой, 
оценена със следните ангиографски показатели: кориги-
ран брой кадри по ТIMI (cTFC кадри – 100%, n = 151); про-
пагация на ангиографския контраст в систола (CPs mm 
– 49,7%, n = 75); скорост на пропагация на контраста 
(Vcps mm/s – 47%, n = 71) при 151 пациенти с необстру-
ктивна коронарна болест, NCAD (синдром на забавен ко-
ронарен кръвоток, SCFS – 43%, n = 65). Резултати: SCFS 
определя забавянето на коронарния кръвоток (р = 0,012; 
ОR 2,519; 95% CI 1,228-5,166 за cTFC; р = 0,036; ОR 3,019; 
95% CI 1,072-8,499 за CPs). Хипертоничната болест, ХБ (р 
= 0,035; OR 4,947; 95% CI 1,121-21,838 за CPs; p = 0,037; 
OR 4,889; 95% CI 1,101-21,702 за Vcps) и наличието на три 
РФ са предиктори за нарушена миокaрдна перфузия по от-
ношение на CPs (р = 0,037; ОR 3,519; 95% CI 0,514-4,668) 
и Vcps (p = 0,044; OR 3,519; 95% CI 1,035-11,959). Напред-
налта възраст (OR 1,059; 95% CI – 1,017-1,103; p = 0,005) 
и мъжкият пол (OR 2,043; 95% CI 0,989-4,221; p = 0,054) 
са свързани със значимо по-ниски скорости на коронарния 
кръвоток, оценен само с cTFC. От множествения анализ 
– възрастта (р = 0,001; OR 1,082; 95 % CI 1,034-1,136 за 
cTFC), полът (p = 0,018; ОR 2,670; 95% CI 1,185-6,017 за) 
и ХБ (р = 0,037; OR 4,842; 95 % CI 1,006-21,386 за CPs; р 
= 0,040; OR 4,778; 95% CI 1,076-21,224 за Vcps) влошават 
коронарния кръвоток при NCAD. Заключение: Хиперто-
ничната болест, възрастта и мъжкият пол са свързани с 
влошване на коронарната перфузия, оценена с cTFC, CPs 
и Vcps при пациенти с NCAD. 

П-2. ПОЛОВОСПЕЦИФИЧЕН РИСК ОТ УСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР КОРОНАРЕН 

СИНДРОМ

С. Денчев1, С. Димитров2, М. Господинова1,  
Н. Семерджиева3

1Клиника по кардиология, Медицински институт на 
МВР – София; 2Отделение по инвазивна диагностика,  

II МБАЛ – София; 3МЦ „Лора“ – София

Цел, материали и методи: Да се проведе анализ 
на половите различия в риска за уложнения при инва-

зивно лечение на остър коронарен синдром (ОКС). Из-
следвани са 187 пациенти с ОКС (47.1% жени, n = 88). 
Използвани са статитическите методи: еднофакторен 
и множествен регресионен анализ. Резултати: Уста-
новяват се незначими полови различия в честотата на 
усложнения при провеждане на перкутанна коронарна 
интервенция за ОКС (кръвоизливи, коронарна дисека-
ция, перипроцедурен миокарден инфаркт, ритъмни и 
проводни нарушения, смърт; съотношение мъже спря-
мо жени – 11% срещу 17%, p = 0.150). Всички изброени 
усложнения, с изключение на ритъмните и проводните 
нарушения, са несигнификантно по-чести в групата на 
жените и зависими само при този пол от нарастването 
на възрастта (p = 0.035; OR 1.071; 95% CI 1.005-1.141), 
тежестта на коронарната болест – SYNTAX сбор (p 
= 0.019; OR 1.071; 95% CI 1.011-1.135) и гранично значи-
мо от по-ниските скорости на гломерулна филтрация 
(GFR) (p = 0.062; OR 0.963; 95% CI 0.945-1.001). Резул-
татите от многофакторния регресионен анализ показ-
ват, че напредналата възраст е единственият половос-
пецифичен фактор, който определя независимо риска 
за перипроцедурен неуспех (p = 0.015; ОR 1.108; 95% 
CI 1.020-1.203). Заключение: Възрастта е най-силният, 
свързан с пола, предиктор за усложнение при инвазивно 
лечение на ОКС.

П-3. ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЗЕНТЕРИАЛНА 
ИСХЕМИЯ

Р. Касабов и колектив
УМБАЛ „Пълмед” – Пловдив

Увод: Мезентериалната исхемия, въпреки че не 
е често срещано заболяване, се свързва с висока 
смъртност от 70-90%. През последното десетилетие 
стентирането на мезентериални артерии превъзхожда 
оперативната реваскуларизация по отношение на ле-
чението на хроничната мезентериална исхемия. Целта 
на ендоваскуларното лечение е да намали симптомите 
до минимум и да предпази от развитие на остър ме-
зентериален инфаркт. Клиничен случай: Пациентка, 
проследена в отделение по гастроентерология по по-
вод малабсарбционен синдром и доказани КТ данни за 
субтотална оклузия на трункус целиакус. Ангиографски 
са налице данни за субтотална оклузия на две нива 95-
98% и наличие на шънт между горна мезентериална 
артерия и артерия хепатика. Имплантирани са после-
дователно BMS 5.0/16 mm, BMS 5.0/12 mm, BMS 6.0/12 
mm. Започната антиагрегантна терапия с Клопидогрел 
2 х 1 таблетка за 30 дни, след което по 1 таблетка днев-
но. След светъл период от 2 месеца, пациентката по-
стъпва с рецидив на оплакванията, засилили се през 
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последната седмица. След преглед от гастроентеролог 
е насочена за контролна ангиография. Установи се ин-
стент-рестеноза 95%. Извършена бе успешна балонна 
реканализация с финална инфлация в стенозирания 
участък с DAB Biostream 3.5/20 mm, ремоделиран до 
4,0 mm. След процедурата пациентката е трайно асимп-
томна. На контролните прегледи не съобщава за реци-
див на оплакванията. Заключение: Ендоваскуларните 
техники водят след себе си по-нисък морбидитет и до-
бри клинични резултати, въпреки че съществува висок 
риск от инстент-рестеноза. Някои автори препоръчват 
използването на медикамент-излъчващи балони преди 
стентиране. Ако при пациент с над 70% стеноза на ме-
зентериална артерия, се проявят някакви симптоми, то 
той е показан за ендоваскуларно лечение.

П-4. НЕОБИЧАЕН СЛУЧАЙ НА КОРОНАРНА ОКЛУЗИЯ

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

Отделение по кардиология, МБАЛ „Тракия“ –  
Стара Загора

Оклузията на корнарните артерии е животозастра-
шаващо усложнение. Направен е обзор на причините за 
коронарна оклузия. Представен е случаят на 47-годишен 
мъж с високостепенна инстент-рестеноза на лявата пред-
на десцендентна коронарна артерия и остиална стеноза 
на първи диагонален клон. Осъществена е балонна ди-
латация на таргетните лезии с изследване на фракциони-
рания резерв на кръвотока. В края на процедурата паци-
ентът развива остра оклузия на маргинален клон. След 
тромбоаспирация се възстановява кръвотока в засегна-
тата артерия. Хистологичното изследване на екстрахи-
рания материал показва фрагмент от артериална стена 
(радиална, брахиална). Обсъжда се възможността тази 
компликация да е неразпозната причина и за други слу-
чаи на коронарна оклузия.

П-5. СПОНТАННА ДИСЕКАЦИЯ НА КОРОНАРНА  
АРТЕРИЯ – РЯДЪК СЛУЧАЙ НА МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

П. Кръстев, Д. Трендафилова и Ю. Джоргова
УМБАЛ “Света Екатерина” – София

Клиничен случай: 41-годишен пациент постъпва 
в Кардиологичната клиника с типична гръдна болка, 
съпроводена с вегетативна симптоматика след екс-
тремно физическо натоварване. На ЕКГ е регистри-
рана ST-T-елевация по ПСЛК. Високочувствителният 
сърдечен тропонин (hsTn-T) е незначително повишен 
– 0,05 ng/ml (референтни стойности – 0,01-0,03 ng/ml). 
Последващата СКАГ демонстрира дисекация на прок-
симален сегмент на LAD, която е третирана с имплан-
тация на медикамент-излъчващ стент – възстановен е 

TIMI-III кръвоток в засегнатата коронарна артерия без 
данни за остатъчна дисекация. Обсъждане: Спонтан-
ната дисекация на коронарна артерия (СДКА) е рядко 
срещана патология с годишна ангиографска честота 
0,7-1,1%, засягаща предимно женския пол (82%) на 
средна възраст около 42-43 години. Нейното клинично 
представяне може да се изрази чрез нестабилна ан-
гина, ОМИ без или със ST-T-елевация, животозастра-
шаващи тахиаритмии (камерна тахикардия, камерно 
мъждене) или с внезапна сърдечна смърт (ВСС). В ма-
лък процент са засегнати мъжете след екстремна фи-
зическа активност. Редица литературни източници по-
казват разпространение на фибромускулна дисплазия 
при неатеросклеротични коронарни артерии. Лечение-
то на СДКА зависи от хемодинамичното състояние на 
пациента и от данните от ангиографското изследване. 
Възможностите за лечение включват три направления 
– консервативно медикаментозно, перкутанна коро-
нарна интервенция (PCI) или аорто-коронарен байпас 
(CABG). При коронарна дисекация в проксимален сег-
мент, застрашаваща голяма територия на миокарда и 
живота на пациента, е необходимо да се обсъди PCI 
или CABG. Изводи: Спонтанната дисекация на коро-
нарна артерия е рядка, но е една от причините за остър 
коронарен синдром и трябва да се взема в съображе-
ние при диференциална диагноза при болка в гръдната 
област при млади мъже спортисти или млади жени. Па-
циентите със СДКА се характеризират със значително 
висока заболяемост и смъртност.

П-6. CT АНГИОГРАФИЯТА – ПРИЛОЖЕНИЕ  
ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ИБС

Ж. Стойкова1, К. Карамфилов1, Д. Василев1,  
Л. Досев1, В. Пакеров1, В. Наунов1, В. Грудева2

1УМБАЛ „Александровска“; 2УМБАЛ „Света Екатерина“

Въведение: Напредъкът на CT технологиите, вклю-
чително въвеждането на мултидетекторни системи и 
синхронизация с ЕКГ, доведоха до възможност за визуа-
лизация на сърцето и коронарните артерии чрез компю-
тър-томографско изследване. Цел: Да се определят сен-
зитивността, специфичността, позитивната и негативната 
предиктивна стойност на СТ ангиографията на коронарни 
артерии при пациенти с нестабилна ангина и при такива 
със стабилна ангина. Материал и методи: Направен е 
ретроспективен анализ на 213 пациенти за периода от 
2005 до 2014 г., при които е проведена СТ ангиография. 
Болните са симптоматични – с нестабилна и със стабил-
на стенокардия, като при всички е извършена СТ корона-
рография. Популацията включва пациенти с оплаквания 
от гръден дискомфорт – отговарящ на стабилна или нес-
табилна ангина и минимум 3 рискови фактора за ИБС, 
без да се изключват реваскуларизирани пациенти. За 
изчисляване на сензитивността и специфичността е из-
ползвана „contingency“ таблицата. В анализа на данни е 
използван коефициентът Cohen‘s kappa, който се използ-
ва за измерване на съгласуваността на два качествени 
метода. Резултати: Сензитивността за цялата изследва-
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на група е 93%, с 95% доверителен интервал в рамките 
на 89-97%. Специфичността е 58%, която с 95% сигур-
ност е в интервала 43-73%. Позитивната и негативната 
предиктивна стойност са 89% и съответно 69%. В групата 
с нестабилна ангина стойността на kappa е 0,714. Спе-
цифичността и сензитивността са 96% и 40%, при нега-
тивна предиктивна стойност 50%, но значително висока 
позитивна предиктивна такава – 94%. Доверителният 
интервал за сензитивността е 90-100%. При пациенти 
със стабилна ангина стойността на kappa е 0,610. Сен-
зитивността на методиката е 93% (СI 89%-98%), специ-
фичността 57% (CI 89%-98%), позитивната предиктивна 
стойност 88%, а негативната предиктивна такава е 73%.

П-7. CT АНГИОГРАФИЯТА – ПРИЛОЖЕНИЕ  
ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА СТВОЛОВА СТЕНОЗА

Ж. Стойкова1, К. Карамфилов1, Д. Василев1,  
Л. Досев1, В. Пакеров1, В. Наунов1, В. Грудева2

1УМБАЛ „Александровска“; 2УМБАЛ „Света Екатерина“

Въведение: Бързото развитие на СТ ангиографията 
с въвеждането на апарати с висока разделителна способ-
ност доведе до широкото приложение на изследването в 
областта на клиничната кардиология. Цел: Да се опреде-
лят сензитивността, специфичността, позитивната и не-
гативната предиктивна стойност при пациенти със ство-
лова стеноза. Материал и методи: Направен е ретрос-
пективен анализ на 38 пациенти за периода от 2005 до 
2014 г., при които е проведена СТ ангиография. Болните 
са симптоматични – с нестабилна и със стабилна стено-
кардия и стволова стеноза. Популацията включва паци-
енти с оплаквания от гръден дискомфорт – отговарящ на 
стабилна ангина или с нестабилна такава и минимум 3 
рискови фактора за ИБС, без да се изключват реваску-
ларизирани пациенти. За изчисляване на сензитивността 
и специфичността е използвана „contingency“ таблицата. 
В анализа на данни е използван коефициентът Cohen‘s 
kappa, използван за измерване на съгласуваността на 
два качествени метода. Резултати: При пациентите със 
стволова стеноза kappa-коефициентът е 0,683. Сензи-
тивността на метода е 97% (CI 91%-100%), с позитивна 
предиктивна стойност 97.2%. Поради малкия брой из-
следвани пациенти не може да бъде изчислена негатив-
ната предиктивна стойност и специфичността. 

П-8. CT АНГИОГРАФИЯТА – ПРИЛОЖЕНИЕ  
ПРИ БОЛНИ С ДОКАЗАНА ЕДНОКЛОНОВА  

И ДВУКЛОНОВА КОРОНАРНА БОЛЕСТ

Ж. Стойкова1, К. Карамфилов1, Д. Василев1,  
Л. Досев1, В. Пакеров1, В. Наунов1, В. Грудева2

1УМБАЛ „Александровска“; 2УМБАЛ „Света Екатерина“

Въведение: Едно от основните полета на приложе-
ние на СТ ангиографията е при пациенти с нисък риск за 
ИБС, при които методиката е с доказана диагностична 

стойност. Все още е дискутабилно приложението й при 
пациенти с вече известна коронарна болест. Цел: Да се 
определят сензитивността, специфичността, позитивна-
та и негативна предиктивна стойност при пациенти с из-
вестна едноклонова или двуклонова коронарна болест. 
Материал и методи: Направен е ретроспективен ана-
лиз на 112 пациенти за периода от 2005 г. до 2014 г., при 
които е проведена СТ ангиография. Болните са симпто-
матични – с нестабилна и стабилна стенокардия, като 
при всички е извършена СТ и са с известна едноклонова 
или двуклонова коронарна болест. Популацията включ-
ва пациенти с оплаквания от гръден дискомфорт и ми-
нимум три рискови фактора за ИБС, без да се изключват 
реваскуларизирани пациенти. За изчисляване на сензи-
тивността и специфичността е използвана „contingency“ 
таблицата. Резултати: Пациентите с едноклонова ко-
ронарна болест са 72-ма. За тази група сензитивността 
е 88% (CI 80-96%), с позитивна предиктивна стойност 
от 96%. При двуклоновите пациенти сензитивността е 
100%, специфичността 33%. Позитивната предиктивна 
стойност е 94%, а негативната 100%.

П-9. СЪЧЕТАНИЕ НА ALOPECIA AREATA UNIVERSALIS 
С ИБС ПРИ СЪПЪТСТВАЩА ХИПЕРХОМОЦИСТЕИНЕМИЯ.  

ЗАКОНОМЕРЕНОСТ ИЛИ СЪВПАДЕНИЕ

И. Мануков, Т. Бозева и Д. Мануков
Интензивно кардиологично отделение,  

УМБАЛ „Пловдив”, Медицински университет – Пловдив

Проведени изследвания разкриват налична връзка 
между степента и локализацията на андрогенната алопе-
ция и развитието на ИБС. Не е уточнена зависимостта 
между alopecia areata, израз на системен автоимунен 
процес, и засягането на коронарните артерии, както и 
модифициращото въздействие на хомоцистеина. Пред-
ставен е случаят на пациент на 63 год. с остър долен 
миокарден инфаркт и със съпътстваща тежка форма на 
alopecia areata. Ангиографското изследване изобразя-
ва тежки, дифузни промени, обхващащи всички сегмен-
ти на съдовете – LM (left main artery), LAD (left anterior 
descending artery), LCX (left circumflex artery) и RCA (right 
coronary artery). Налице е процес на екстремно ремоде-
лиране по адаптивен (дилативен) тип, в някои участъци 
до степен на тандемни коронарни аневризми, с налич-
на вътрелуменна тромбоза. Тежки стенози с комплексна 
морфология съпътстват описаните промени – прокси-
мално, медиално и дистално. RCA, оклудирана в среден 
сегмент, е успешно реваскуларизирана. Установява се 
повишена стойност на хомоцистеин – 20 µmol/l. Конста-
тираните коронарни промени по своята морфологична 
особеност, всеобхватност и тежест предполагат наличен 
специфичен процес на съдово засягане, различен от 
„класическа” коронарна атеросклероза. Това се свързва 
с вероятен системен автоимунен процес, клинично про-
явен и с alopecia areata, допълнително модофициран от 
хиперхомоцистеинемия.
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П-10. РЕНАЛНО СТЕНТИРАНЕ ПРИ БОЛНИ  
С РЕЗИСТЕНТНА ХИПЕРТОНИЯ И СТЕНОЗАРАНА 

РЕНАЛНА АРТЕРИЯ

И. Мануков, О. Лицанов, Д. Мануков, Ц. Цветковски
Интензивно кардиологично отделение,  

УМБАЛ „Пловдив”, Медицински университет – Пловдив

Цел. Уточняванеефекта от стентирането на стено-
зирана ренална артерия при резистентни хипертоници. 
Материал и методи. 48 болни с резистентна хипертония 
и установена сигнификантна стеноза на ренална артерия 
са третирани със стентиране на засегнатата артерия. 
Средната продължителност на установена артериална 
хипертония е 13.7 г ± 8.4 години. Като сигнификатна е 
приемана всяка стеноза > 70%, като тези с минимален 
луменен диаметър над 1,5 mm са третирани само при по-
зитивен ФФР. Резултати. Стойност на стенозата – 79.94% 
± 6,76%. Коронарна болест имат 36 болни (75%). Изход-
ното систолно налягане е 162.63 mm Hg ± 9.28 mm Hg, а 
след процедурата – 143.44 mm Hg ± 7.06 mm Hg (t 11,40 p 
< 0.001). Диастолното налягане е съответно 98.83 mm Hg 
± 5.89 mm Hg спрямо 89.50 mm Hg ± 7.38 mm Hg (t 6,85, p 
< 0.001). Редукция на сиситолното налягане е налице при 
42-ма от болните (87,50%) Sp 4,77, а редукция на диасто-
лното налягане – при 41 (85,42%) Sp 5,09 от тях. Контро-
лата демонстрира нормализирани стойности на систолно 
налягане при 32-ма (66,67%) Sp 6,80 от болните, както и 
31 (64,58%) Sp 6,90 с нормализирано диастолно наляга-
не. Изводи. При болни с артериална хипертония и коро-
нарна болест често се установяват стенозирани ренални 
артерии. Стентирането на правилно подбрана стеноза на 
ренална артерия редуцира достоверно стойностите на 
артериалното налягане.

П-11. ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ ПРИ HIV  
ПОЗИТИВЕН ПАЦИЕНТ

П. Кръстев, Д. Трендафилова и Ю. Джоргова
УМБАЛ “Света Екатерина” – София

Въведение: Сърдечно-съдовите заболявания са 
една от основните причини за смъртност при HIV по-
зитивни пациенти, тъй като пациентите живеят по-про-
дължително време в антиретровирусната ера (ART). В 
сравнение с неинфектираните пациенти, събития като 
остър миокарден инфаркт, коронарна атеросклероза 
и други исхемични съдови заболявания при HIV пози-
тивни пациенти са увеличени 1,5 пъти. Клиничен слу-
чай: 45-годишен пациент от мъжки пол с оплаквания 
от гръден дискомфорт и опресия от 1 ден е насочен 
към Катетеризационната лаборатория от Инфекци-
озна клиника. Болният е с анамнеза за HIV инфекция 
повече от 10 години, преболедувал е сифилис преди 
7 години, активен пушач – 1 кутия цигари дневно. На 

лечение с антиретровирусни медикаменти (ART). На 
ЕКГ се изобразява ST-T-елевация по ПСЛК. Тропони-
нът е с повишени стойности. ТТЕхоКГ показва септо-
апикална хипокинезия с ФИЛК – 48%. Проведената по 
спешност СКАГ е с данни за проксимална тромботич-
на оклузия на LAD, едноетапно е осъществена PPCI с 
DES. Дехоспитализиран е след 4 дни с нормализиране 
на ензимите за миокардна некроза и без ЕхоКГ данни 
за усложнения. Обсъждане: Редица проучвания показ-
ват, че HIV инфекцията е независим рисков фактор за 
сърдечно-съдови заболявания след ART. Сърдечно-съ-
довите заболявания са водеща причина за смъртност 
при пациентите, заразане с HIV инфекция, в наши дни. 
Поради възпалението и имунното нарушение на сама-
та HIV инфекция, често придружена с рискови факто-
ри – захарен диабет, тютюнопушене, дислипидемия и 
артериална хипертония, както и заради действието на 
ART чрез индуциране на липоатрофия, натрупване на 
липиди и метаболитни нарушения, HIV инфектираните 
пациенти не рядко развиват остър коронарен синдром. 
Засегнатите са предимно от мъжки пол, по-млади и 
имат по-високо разпространение на рискови фактори, 
отколкото неинфектираните с HIV пациенти. Извод: 
HIV инфектираните пациенти с данни за стенокардна 
симптоматика на лечение с ART и рискови фактори за 
сърдечно-съдови заболявания е необходимо да се на-
сочват за спешно инвазивно изследване, за да се из-
бегне последващ миокарден инфаркт.

П-12. РАБОТНА ЕКГ ПРОБА – ИНФОРМАТИВНОСТ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИКРОВАСКУЛАРНА ДИСФУНКЦИЯ

С. Денчев1, С. Димитров2, М. Господинова1,  
Н. Семерджиева3

1Клиника по кардиология, Медицински институт на 
МВР – София; 2Отделение по инвазивна диагностика,  

II МБАЛ – София; 3МЦ „Лора“ – София

Цел: Да се изследва връзката между коронарните 
перфузионни нарушения при необструктивна коронар-
на болест – NCAD (стенози < 50%) и честотата на инду-
цируема с работна ЕКГ проба (РП) исхемия. Материал 
и методи: При 83 пациенти, с проведена РП, е обек-
тивизирана миокардната перфузия с коронарна арте-
риография, чрез определяне на индексите: коригиран 
брой кадри по TIMI (cTFC), пропагиране на ангиограф-
ския контраст (CPs, mm) и скорост на контрастно 
пропагиране (Vcps, mm/s). При установяване на cTFC 
> 27/кадъра се приема наличие на микроциркулатор-
на дисфункция (MCD), при част от пациентите се ди-
агностицира синдром на забавен корoнарeн кръвоток 
(SCFS). Резултати: При SCFS (n = 29), за разлика от 
МCD (n = 52) има тенденция за по-често индуциране 
на исхемия – 23 (79.3%) спрямо 6 (20.7%), р = 0.089. 
Пациентите с положителни РП са с по-малки коронарни 
диаметри – Dvess 3.5 ± 0.6 mm (n = 55) спрямо 3.9 ± 0.9 
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mm (n = 28), p = 0.059, и с нарушен кръвоток – сигни-
фикантно за показателя cTFC [34.1 ± 14.1/кадри (n = 
55) спрямо 28.5 ± 9.7/кадри (n = 28), р = 0.037] спрямо 
останалите лица с NCAD. Значително по-малки Dvess 
имат подгрупите MCD [3.5 ± 0.6 mm (n = 37) спрямо 
4.2 ± 1.0 mm (n = 15), p = 0.009] и SCFS с индуцируема 
исхемия [3.4 ± 0.6 mm (n=23) спрямо 4.4 ± 1.0 mm (n = 
6), p = 0.011за SCFS], а MCD с положителни РП има и 
по-висок cTFC [41 ± 11.8/кадри (n = 37) спрямо 34.8 ± 
8.6/кадри (n = 15), p = 0.072]. Антиисхемичната терапия 
не променя cTFC значимо (р = 0.722). Фактори за по-
зитивиране на РП са Dvess (р = 0.022; OR 0.398, 95% 
CI 0.182-0.874), cTFC (p = 0.036; OR 1.069, 95% 1.004-
1.122) и наличието на левокамерна хипертрофия (р = 
0.032; OR 4.453, 95% 1.134-17.483). Заключение: При 
NCAD по-малките диаметри на коронарните артерии и 
микроциркулаторните нарушения са свързани с риск за 
исхемия при РП.

П-13. РОТАБЛАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ  
С КОМПЛЕКСНИ КОРОНАРНИ ЛЕЗИИ – СОБСТВЕН 

ОПИТ

Ив. Желева, В. Гелев и Л. Золумова
Инвазивна кардиология, Аджибадем Сити Клиник  

Токуда болница – София.

Перкутанните коронарни интервенции на тежко 
калцирани лезии са предизвикателство за всеки ин-
тервенционален кардиолог, отнесено не само към 
дългосрочните резултати с развититето на рестеноза 
и необходимостта от повторна реваскуларизация, но 
и с непосредствения процедурен успех. Използване-
то на ротаблация за адекватна подготовка и модифи-
циране на лезията и последващата имплантация на 
МИС при комплексни пациенти (ХБН, ИЗТЗД) с ком-
плексна анатомия (СТО, ЛМ стенози, бифуркации) 
значително подобрява изхода за пациентите. Цел: Да 
се оценят процедурните резултати и клиничният изход 
при пациенти с комплексни, тежко калцирани лезии, 
третирани с ротаблация и последваща имплантация 
на 2-ра генерация МИС. Материал и методи: За пе-
риода 09.2014–07.2017 в Инвазивната кардиология на 
УМБАЛ ”Аджибадем Сити Клиник Токуда болница” – 
София, са проведени ротаблационни процедури при 
38 пациенти на 40 de novo лезии с последваща им-
плантация на втора генерация МИС. Клиничните и ан-
гиографските характеристики са подробно разгледани 
и анализирани. Резултати: Ретроспективно в студия-
та са включени общо 38 пациенти с ротаблация, кое-
то е 1,6% от общия брой ПКИ за този период. 23,7% 
(9/38) от пациентите са с ОКС, 8% (3/38) са с ХБН, 
57,9% (22/38) имат захарен диабет, от които 6 паци-
енти (15,8) са с ИЗТЗД; 81,6% (31/38) са с 3-клонова 
КБ; при 10,5% (4/38) е третирана СТО лезия и при 18,4 
(7/38) – бифуркационна лезия. При около 30% от слу-

чаите причината за прилагане на ротаблация е невъз-
можността за преминаване на балон през лезията, а 
в 20% – невъзможността за адекватна дилатация на 
стенозата. Ангиографски успех е постигнат при 100% 
от случаите. Средна продължителност на проследя-
ването на пациетните е 21,5 (4-35) месеца за про-
цедурен успех, смърт и повторна реваскуларизация. 
Заключение: Ротаблацията, с последваща импланта-
ция на МИС, е процедура с висок успех, особено при 
комплексни пациенти дори и при дългосрочно просле-
дяване.

П-14. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА STEMI НА ДСЛК, ЛСЛК  
И ДК, ПРИ ОКЛУЗИЯ НА RCA, ТРЕТИРАНА С PCI  

ТРОМБАСПИРАЦИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ НА МЕДИКАМЕНТ- 
ИЗЛЪЧВАЩ СТЕНТ, ПРИ КОРОНАРНА АНОМАЛИЯ: 

ОБЩ ОСТИУМ НА LCA И RCA В ДЕСЕН СИНУС  
ВАЛСАЛВА

Стойнев и Джурова
СБАЛК Мадара – Шумен

Аномалии на коронарните артерии се откриват при 
около 1% от коронарографиите, при 0,3% от аутопси-
ите и при 0,1% от ехокардиографиите, но са причина 
за до 30% от ВСС при младата популация. С по-голям 
риск са коронарни артерии, изхождащи от а.пулмона-
лис, от контралатералния синус, при интерартериален 
и интрамурален ход, единствена коронарна артерия, 
големи коронарни фистули. Могат да бъдат бенигне-
ни – с асимптомно протичане, или да предизвикват 
коронарен спазъм, стенокардия, миокарден инфаркт, 
аритмия, синкоп, ВСС. Единична коронарна артерия, 
изхождаща с единствен остиум от аортата, е ряд-
ка аномалия – до 0,044% в популацията. Рискови са 
интрамуралният ход в аортната стена, интерартери-
алният ход между а.пулмоналис и аортата, като ВСС 
се среща предимно при аномална LCA, изхождаща 
от десен синус, в сравнение с RCA от левия синус. 
Нарушаването на кръвотока включва остър ъгъл на 
началния ход на артерията, цепковиден остиум, лате-
рална компресия на интрамуралния сегмент, компре-
сия от комисурата на аортната клапа, компресия при 
интерартериалния ход между трункус пулмоналис и 
аортния корен. За диагностициране се използват Ехо-
КГ-ТТЕ, ТЕЕ, коронарография, IVUS, СТ ангиография, 
MRI. Лечението бива медикаментозно, PCI стентира-
не или хирургична корекция. Представяме случая на 
62-годишна жена със STEMI на ДСЛК, ЛСЛК и ДК. От 
СКАГ: коронарна аномалия – LCA и RCA с общ остиум 
в десен синус Валсалва (тип R II A/B по Lipton). LCA 
– ствол – дълъг, тортуозен с до 40% стеноза в сред-
на трета, LAD и LCxс гранични остиални стенози. RCA 
с 50% проксимална стеноза, тромботична оклузия в 
среден сегмент, с хетероколатерали към периферия-
та, при десен тип коронарна циркулация. 
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П-15. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ОМИ, УСЛОЖНЕН  
С КАРДИОГЕНЕН ШОК И БЕЛОДРОБЕН ЕДЕМ СЛЕД 

ПРОВЕДЕНА LCEA, ПРИ ПАЦИЕНТ С МНОГОКЛОНОВА 
БОЛЕСТ И ОСЪЩЕСТВЕНА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА 

РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ НА ДКА

Г. Стамболийски. Р. Разбойников. М. Йорданова,  
К. Грудков, А. Азис, Г. Мутафов, В. Пъшев,  

Г. Георгиев и Л. Спасов
УБ "Лозенец"

Пациент на 69 години със стабилна стенокардия III 
функционален клас и ангиографски данни за многокло-
нова болест е насочен към кардиохирургична клиника за 
оперативна реваскуларизация от друга инвазивна лабо-
ратория. След хоспитализацията са обективизирани дву-
странни тежки стенози на каротидните артерии, оклузия 
на артерия субклавия синистра и двустранни тромбози 
за AFS. От извършената ЕхоКГ се установяват: нормал-
на сегментна кинетика, съхранена систолна функция без 
клапни лезии. На 2-рия следоперативен ден след LCEA с 
клинични, ЕКГ и ензимни данни за ОМИ, усложнен с кар-
диогенен шок и белодробен едем. Болният е поставен на 
ИБВ и имплантиран IAPB. Инвазивното изследване по-
казва тежка коронарна калциноза с триклонова болест – 
ЛАД хронична оклузия след голям стенотичен септален 
клон, незначително изпълване на дисталния сегмент, ЛСХ 
– 90% остиална стеноза, ОМ 1 хронична оклузия, ДКА – 
комплексна лезия в среден и дистален сегмент, критична 
стеноза на ПЛ. Осъществена е процедура на ДКА с им-
плантиране на 2 стента в среден и дистален сегмент и 1 
стент на ПЛ. Стабилизиране на хемодинамика, екстубация 
на 12-ия час, IAPB е отсранен на 24-тия час. Пациентът е 
дехоспитализиран на 7-ия ден без рецидив на ангина.

П-16. ЗНАЧЕНИЕТО НА ТРОМБОФИЛИЯТА  
ПРИ МЛАДИ ПАЦИЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОСТЪР 

КОРОНАРЕН СИНДРОМ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ

И. Желева, В. Гелев, Д. Ненов, В. Колева  
и М.Станева

Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница – София

Тромбофилията е хиперкоагулационно състояние, кое-
то протича с повишен риск от тромбози с мултифокална ло-
кализация преди всичко при млади пациенти под 40 години. 
Доказана е ясна връзка на клинична изява на тромбофили-
ята под формата на венозен тромбоемболизъм, мезентери-
ална тромбоза и мозъчен инсулт, но несигурна остава коре-
лацията с остър коронарен синдром. За периода 01.2015–
09.2017 г. са проследени общо 13 пациенти на възраст под 
40 год. с остър коронарен синдром със ST-елевация, 6 от 
които са изследвани за дефицит на антитромбин III, проте-
ин С, свободен протеин S, фактор V на Лайден, мутация 
MTHFR (A2198C + C677T), протромбин мутация G20210A, 
мутация PAI-1 4G/5G, антикардиолипинови антитела и плаз-
мени нива на хомоцистеин. Общото при всички пациети е 
наличието на комбинирано хетерозиготно носителство на 
двата генетични дефекта MTHFR – A2198C и C677T, или на 

хомозиготно носителство на мутантния алел MTHFR C677T, 
което в крайна сметка е свързано с повишена плазмена 
концентрация на хомоцистеин и понижени ниво на фолат, 
което е рисков фактор за ранна атеросклероза. Двама от 
пациентите са с комбинирана тромбофилия – хомозиготни 
носители на мутция PAI – 1 4G/4G, а един – е хомозигот по 
мутантен алел на фактор V на Лайден. Проследяването по-
казва, че тромбофилията има отношение към възникването 
на остър коронарен синдром със ST-елевация при пациен-
ти под 40-годишна възраст, което налага тяхното активно 
търсене и навременно стартиране на профилактика с цел 
намаляване вероятността от настъпване на бъдещи тром-
ботични инциденти.

Осъществена PCI на RCA с радиален достъп, водещ катетър 
MP, Guide liner 5,5 Fr катетър, имплантация на DES

Последваща стратегия – осъществяване на MRI за уточняване 
на хода на LM и при интрамурален или интераартериален ход и 

риск за ВСС насочване за кардиохирургична корекция/АКБ

П-17. КЪСНА РЕПЕРФУЗИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОМИ 
СЪС ST-T-ЕЛЕВАЦИЯ И ЕДНОКЛОНОВА КОРОНАРНА 

БОЛЕСТ

П. Кръстев, Д. Трендафилова и Ю. Джоргова
УМБАЛ “Света Екатерина” – София

Цел: Оценка на успеха на първичната ангиопластика 
при пациенти с ОМИ със ST-T-елевация и едноклоново 
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засягане в зависимост от началото на симптоматиката до 
прилагане на интервеционално лечение по отношение на 
възстановяване на кръвотока в инфаркт-зависимата ар-
терия, ЛК систолна функция, ранни и късни MACE. Мате-
риал и методи: През периода от януари 2014 до декем-
ври 2016 г. в УМБАЛ “Св. Екатерина” – София, са лекува-
ни 178 пациенти със STEMI и едноклонова КБ. Проследя-
ваните пациенти са разделени в 2 групи според времето 
на постъпване в Клиниката. При всички е проведена лява 
сърдечна катетеризация (ЛСК), селективна коронарна ар-
териография (СКАГ) и последваща първична перкутанна 
коронарна интервeнция (ППКИ). Възстановеният кръво-
ток в инфаркт-зависимата артерия е оценен по TIMI grade 
flow класификация, ЛК функция е проследена ехокарди-
ографски по глобална ФИЛК на 1-вия, 6-ия и 12-ия месец; 
коронарният резерв е с поредица от велоергометрични 
тестове на 1-вия, 6-ия и 12-ия месец. Резултати: От об-
щия брой пациенти 178 – мъжете са 128 (72%), жените 
– 50 (28%), ранна реваскуларизация (в рамките до 12-ия 
час от симптоматиката) на инфаркт-зависимата артерия 
е осъществена при 115 (65%) пациенти, а късна (след 12-
ия час) реперфузия – при 63 (35%) пациенти. Намалява-
нето на ФИЛК след ОМИ е известно като силен предсказ-
ващ фактор за дългосрочна смъртност и следователно е 
важна терапевтична цел за всички пациенти, преживели 
ОМИ. В групата за късна реваскуларизация се наблюда-
ва значително подобрение на ФИЛК, както и редуциране 
на теледиастолните и телесистолните обеми на ЛК. За-
ключение: Късната реперфузия на инфаркт-зависимата 
артерия подобрява преживяемостта и ЛК ремоделиране 
при пациенти с ОМИ със ST-T-елевация. Дванадесетча-
совата граница не може да определи кои пациенти имат 
потенциал за спасяване на миокарда.

П-18. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОВ АЛГОРИТЪМ, БАЗИРАН 
НА FFR ИЗМЕРВАНЕ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА КОРОНАРНИ  

БИФУРКАЦИИ, И СРАВНЕНИЕ НА ДВА РАЗЛИЧНИ 
МЕТОДА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРОНАРЕН РЕЗЕРВ

Ф. Фуладванд
Български кардиологичен институт – България 

Болница Сакра Фамилия – Италия

Цел: Предлага се протокол за третиране на коро-
нарни бифуркации, при който водеща роля за стратеги-
ята има измерването на коронарния резерв по време на 
всичките фази на процедурата. Допълнително се оценя-
ва приложимоста на измерване на коронарния резерв по 
време на РТСА при бифуркации и се сравняват 2 различ-
ни метода за неговото измерване (със сензор на корона-
рен водач и със сензор на микрокатетър). Материла и 
методи. Веднъж определен коронарният резерв и в два-
та клона на бифуркацията се взема решение за РТСА. 
Нормален FFR в страничния клон води до априорно ре-
шение за провизионал стентиране на основния клон. В 
случай на FFR < 0.80 след адекватна постдилатация в 
страничния клон се преминава към имплантиране на вто-

ри стент в него. Патологичен FFR във вторичния клон на-
сочва процедурата към POBA-DEB или имплантация на 
стент само в него. При финален FFR < 0.80 в основния 
клон се променя стратегията към имплантация на стент 
в него. При патологичен FFR и в двата клона стратеги-
ята се определя на база анатомо-ангиографски данни. 
От април 2015 г. са третирани 100 бифуркации (равно-
времерно разпределени според Медина класификация), 
използвайки и двата метода за измерване на коронарен 
резерв (група А водач със сензор, състояща се от 65 па-
циенти и група Б микрокатетър с водач, състояща се от 
35 пациенти). Оценявани са параметри като процедурно 
време, рентгеново време, използвани водачи и успех при 
преминаване в двата клона с двете различни FFR систе-
ми. Резултати и заключение. Първоначално решение за 
комплексна процедура, базирана на ангиографската на-
ходка, е взето при 10 пациенти от всяка група, като след 
оценка на коронарния резерв тази бройка спада на по 5 
пациенти за всяка група (50% редукция в комплексното 
третиране на бифуркацията). Всички наблюдавани пока-
затели са значително по-ниски при групата където е из-
ползвана оценка на FFR с микрокатетър. Нашите резул-
тати при предложения протокол показват съществената 
роля на измерването на коронарния резерв за определя-
не на стратегията при третиране на бифуркациите. Из-
ползването на микрокатетър за измерване на коронарния 
резерв значително намалява процедурното време, рент-
геновото време, количеството използван контраст, както 
и броя на използвани коронарни водачи.

П-19. НАДГРАЖДАНЕ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН  
ПЕЙСМЕЙКЪР КЪМ СИСТЕМА  

ЗА РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT)

Св. Йовев, Т. Златанов, А. Минчева, Д. Трендафилова 
и Ю. Джоргова

УМБАЛ „Света Екатерина“ – София

Цел: Оценка на на функционалния клас според 
NYHA и покачване на ФИ при пациенти с висок про-
цент ДК стимулация, след надграждане към система 
за ресинхронизираща терапия. Материал и методи: 
За периода между 2005 и 2015 г. бяха проследени 56 
пациенти с имплантирани в клиникатаVVI или DDD кар-
диостимулатори. Лицата са на възраст между 20 и 87 
год. Всички пациенти са проследени на 6-и постпроцеду-
рен месец по показатели NYHA клас и ЕхоКГ оценка на 
ФИЛК. Поради прояви на СН и влошена ЛК функция (< 
35%) всички пациенти са надградени до ресинхронизи-
ращо устройство в съответствие с текущите препоръки 
на Европейското кардиологично дружество. Резултати: 
При общо 40 от пациентите (71,43%) се установи подо-
бряване на функционалния клас според класихфикаци-
ята на NYHA и покачване на ФИ. В кохортата на респон-
дерите имаме 18 пациенти, които са напълно зависими 
от стимулатора. При 16 от пациентите (28,57%) не се 
установи подобрение на показателите и бяха дефинира-
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ни като нереспондери, от които 7 пациенти са напълно 
зависими от стимулация. Заключение: При пациентите 
с дългосрочна ДК стимулация и прояви на СН при пони-
жена ЛК систолна функция надграждането на системата 
до CRT води до подобрение във функционалния клас 
и покачване на ФИ при голям процент от тази попула-
ция. Прави впечатление, че пациентите, които са били 
зависими от постоянния електрокардиостимулатор, са 
с по-добра прогноза по отношение на подобрение на 
функционалния клас и покачване на ФИ.

П-20. КЛИНИЧЕН ОПИТ И РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ИМПЛАНТИРАНИ BVS ABSORB GT1, ПРОСЛЕДЯВАНИ 
НА ВТОРАТА ГОДИНА СЛЕД ИНДЕКСНАТА ПРОЦЕДУРА

Д. Димитров, Д. Трендафилова и Ю. Джоргова
УМБАЛ „Света Екатерина” – София

Въведение: Интервенционалното лечение на 
исхемичната болест на сърцето претърпя големи про-
мени с развитие на интервенционалните техники през 
последните 30 години от революционната процедура 
на Grunzig с развитието на BMS, разработването на 
DES и тяхното усъвършенстване, позволи коронарни 
лезии, обект преди на хирургичното лечение, да бъдат 
третирани перкутанно с отлични ранни и отдалечени 
резултати. Медикамент-излъчващите стентове прео-
доляха голяма част от недостатъците на BMS ресте-
ноза и ранна и късна стент-тромбоза, но оставянето 
на метален стент в съда, води до нисък, но постояннен 
риск от много късна стент-тромбоза, липса на вазомо-
торика на съда и ограничава бъдещи процедури при 
наличие на рестеноза. С развитието на биоразгради-
мите стентове се цели преодоляване на недостатъ-
ците на DES. Материал и методи: За периода 2013-
2017 г. в проспективно проучване бяха включени 26 
пациенти с доказана исхемична болест на сърцето и 
третирани интервенционално с използване на 32 BVS. 
Пациентите бяха клинично проследени по отноше-
ние на: смъртност, миокарден инфаркт, рестеноза, ЛК 
функция и CABG на 1-вия, 6-ия, 12-ия и 24-ия месец 
и при пациентите с възстановена стенокардия бе про-
ведена СКАГ на 18-ия месец. При всички пациенти е 
препоръчно да се използва стратегия PSP. Резултати: 
При всички пациенти процедурния успех е 100%, като 
ранни усложнения не се наблюдаваха. На 12-ия месец 
смъртността, МИ и клинично значими рестенози не се 
наблюдаваха. На 24-ия месец СС смъртност е 4% (1 
починал пациент), като при останалите 25 пациенти 
(96%) не се наблюдаваха късни усложнения. Извод: 
Биоразградимите стентове са добра алтернатива на 
медикамент-излъчващите стентове по отношение на 
смъртност, миокарден инфаркт, рестеноза при селек-
тирана популация пациенти и при спазване на услови-
ята на имплантиране.

П-21. ХИТ – ЛЕЧИМО СЪСТОЯНИЕ ПРИ НАВРЕМЕННА 
ДИАГНОСТИКА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА  
С ВИСОКОСТЕПЕННА АОРТНА СТЕНОЗА СЛЕД ТAVI, 

УСЛОЖНЕН С ХЕПАРИН-ИНДУЦИРАНА  
ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ И ОКС

Ю. Джоргова, Д. Трендафилова, П. Симеонов,  
Х. Ангелов, В. Грудева, Д. Петков, С. Иванов  

и Г. Начев
УМБАЛ „Света Екатерина” – София

Въведение: ХИТ е медикамент-индуцирана тром-
боцитопения със сигнификантна морбидност и летали-
тет, ако не се диагностицира своевременно. За разлика 
от другите състояния на тромбоцитопения ХИТ не се 
асоциира с кървене, а с тромбообразуване. Клиничен 
случай: Представяме случая на 73-годишна пациентка, 
диагностично уточнена по повод акселериращи прояви 
на сърдечна недостатъчност, с високостепенна аортна 
стеноза, ППМ и запазена ЛК систолна функция. Пациент-
ката е с осъществена мамектомия през 2000 г. и тотална 
хистеректомия 2007 г. по повод на онкологични заболя-
вания, след които са проведени курсове на лъче- и хи-
миотерапия. Предвид рисковия профил на пациентката 
при нея се извърши ТAVI. Гладко протекъл оперативен 
и постоперативен период, клинично стабилна по време 
на пролежаването, на фракциониран ниско молекулен 
хепарин (НМХ). На 8-ия постпроцедурен ден пациентка-
та е със стенокардна симптоматика, повишени ензимни 
маркери за миокардна некроза и спад на стойностите на 
тромбоцитите до 45. Проведе се СКАГ с данни за тром-
боза на аортна клапна протеза с ангажиране на ствола 
на ЛКА. Извърши се стентиране за Лм с МИС. Проведе 
се КТ изследване с данни за парциална тромбоза на 
аортната клапа, както и пристенни тромботични маси 
в дясно предсърдие, дясна камера и низходяща аорта. 
Лаборатория – положителен тест за ХИТ. НМХ бе заме-
нен с Fondaparinux, като след нормалнизиране на броя 
на тромбоцитите беше включен ВКА. След 6 месеца на 
контролен скенер болната е без тромбоза в описаните 
от предходно изследване структури. Заключение: При-
ложението на НМХ за превенция от тромбоемболични 
инциденти може да доведе до ХИТ II. За превенция на 
ХИТ е необходимо проследяването на тромбоцитите при 
продължително антикоагулантно лечение с НФХ и НМХ.

П-22. ПОДМЛАДЕНИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ:  
КЛИНИЧЕН И ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ ОТ ДВА 

АНГИОГРАФСКИ ЦЕНТЪРА

М. Радкова¹, Г. Стамболийски¹, С. Топалов²,  
Ев. Георгиев², П. Гергански², Ж. Гергелчева¹,  

Ив. Гашарова¹,Б. Славчев¹, Ев. Гигов¹, Т. Давидовски¹ 
и Т. Донова¹

¹Клиника по кардиология, УБ „Лозенец“ – София 
²Кардиологично отделение, МБАЛ – Хасково

Увод: В последните години все по-нарастваща е чес-
тотата на коронарната артериална болест (КАБ) сред мла-
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дите пациенти на възраст под 45 години както в развитите, 
така и в развиващите се страни. Материал и методи: Из-
вършен е ретроспективен анализ на данните от два анги-
ографски центъра в България, като наблюдението обхва-
ща периода януари 2015–юни 2017 г. За този период са 
лекувани общо 781 пациенти с остър коронарен синдром 
(ОКС), от които 106 (13.5%) са на възраст под 45 години. 
Оценяват се рисковият профил на пациентите, данните от 
коронарната ангиография, ранните сърдечно-съдови ус-
ложнения. Резултати: Наблюдаваните пациенти са били 
на възраст между 32 и 45 год. (средна възраст 42.2 год.). 
Преобладаващият брой са мъже – 96 (90.5%), а жените 
са 10 (9%). Сред младите пациенти по-голяма е честотата 
на STEMI – 78 от случаите (73.5%). Обединяващи риско-
ви фактори са тютюнопушенето и затлъстяването, като 
при една от пациентките има комбинация от дълготрайна 
употреба на орални контрацептивни медикаменти и тю-
тюнопушене. При младите пациенти с ОКС преоблада-
ва едноклоновото коронарно засягане –  57 от случаите 
(55.3%). Заключение: Данните от нашето наблюдение са 
обезпокоителни – честотата на ОКС сред анализираните 
млади пациенти е много по-висока (13%) в сравнение с ли-
тературните данни. Усилията ни са насочени към подобря-
ване на профилактиката на рисковите фактори и стриктен 
клиничен контрол при проследяване на тези пациенти.

П-23. АТИПИЧНА ФОРМА НА ТАКО-ЦУБО КМП СЪС 
ЗАСЯГАНЕ НА СРЕДНИТЕ ЗОНИ НА ЛЯВАТА КАМЕРА, 

ОБРАТИМА МИТРАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ  
И ЛЕВОСТРАННА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Пл. Гацов, Н. Иванов, Г. Тодоров и Мл. Григоров
Клиника по кардиология, II МБАЛ – София

Болна на 65 год. постъпи в Интензивното отделение 
на Кардиологичната клиника на II МБАЛ с клинични, ЕКГ и 
лабораторни данни за остър коронарен синдром. ЕКГ по-
казва ST-елевация от 3 mm и отрицателни Т-вълни във V1-
V4 отвeждания. Ехокардиографски се установиха зони на 
хипоакинезия на лявата камера и умерена митрална не-
достатъчност. Инвазивната оценка показа нормални коро-
нарни артерии, а от лявовентрикулографията – акинезия в 
средните зони на лявата камера с високостепенна – III ст., 
митрална недостатъчност. Постави се диагнозата атипи-
чен вариант на тако-цубо кардимиопатия със засягане на 
средните зони от левокамерния миокард и съхранено дви-
жение на върховите и базалните сегменти. Придружава-
щата високостепенна митрална недостатъчност, по наше 
мнение се дължи на атипичното засягане на тези зони от 
левокамерния миокард, точно където се намират папилар-
ните мускули. В следващите 24 часа болната разви бе-
лези на застойна левостранна сърдечна недостатъчност, 
овладяна с диуретично лечение. ЕКГ находка претърпя 
типично развитие, а ехокардиографията показа обратно 
развитие на промените в контрактилитета и митралната 
регургитация в рамките на болничния престой. Болната 
беше изписана на 5-ия ден от хоспитализацията в добро 
общо състояние. Повторните изследвания един месец 
след дехоспитализацията показаха пълно обратно разви-

тие на ЕКГ промените, нормализиране на левокамерната 
кинетика и изчезване на митралната регургитация.

П-24. ДВА СЛУЧАЯ НА ВРОДЕНИ КОМУНИКАЦИИ 
МЕЖДУ КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ И ДЯСНА КАМЕРА

Пл. Гацов, Х. Камах, Г. Тодоров и Мл. Григоров
Клиника по кардиология, II МБАЛ – София

Две болни с оплаквания от прекордиална тежест и 
лесна умора при физически усилия бяха катетризирани 
с цел установяваване на причината за оплакванията им в 
Катетеризационната лаборатория на болницата. Устано-
виха се коронарни аномалии – комуникация между дясна 
коронарна артерия и дясна камера при едната и между 
дясна и лява коронарни артерии и изходния тракт на дяс-
ната камера при другата. Въз основа на оксиметрия бе 
изчислен несигнификантен ляво-десен шънт при втората 
болна, с отношение между белодробен и системен кръ-
воток 1,3. При болните беше препоръчано консервативно 
поведение. Обсъждат се необходимостта и начините на 
лечение на подобни вродени сърдечни аномалии.

П-25. ПЪРВИ ОПИТ В ТРАНСКАТЕТЪРНОТО АОРТНО 
КЛАПНОПРОТЕЗИРАНЕ: РЕЗУЛТАТИ И ШЕСТМЕСЕЧНО  

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

В. Докторова и Г. Тонев
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Увод: Транскатетърното аортно клапно протезиране 
(TAVI) е минимално инвазивна процедура за решаване на 
клинично изявена високостепенна дегенеративна аортна 
стеноза, особено при високорискови пациенти. Цел: Да 
се представят резултатите от нашия опит и практика при 
извършване на TAVI процедури в Отделението по инва-
зивна кардиология към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, за 
периода ноември 2016–септември 2017 година. Материал 
и методи: За споменатия период при общо 10 пациенти с 
високостепенна симптоматична аортна стеноза е осъщест-
вено ендоваскуларно клапно протезиране с клапи Edwards 
SAPIEN III. Резултати: Средната възраст на пациентите е 78 
± 1.19, като 9 (90%) са мъже. Средният STS и EuroSCORE II 
са 11.45 ± 1.98, респективно 12.84 ± 1.34. Процедурен успех 
бе постигнат при 9 пациенти (90%), използвайки Edwards 
Sapien III клапи при всички в групата (n = 10). При всички 
пациенти се осъществи трансфеморален достъп, а при че-
тирима (n = 4) той се затвори с перкутанни устройства. По-
стпроцедурният NYHA клас и средният градиент бяха както 
следва 1.3 ± 0.3, респективно 14.1 ± 2.7, и се поддържаха 
сравнително през целия период на проследяване. Заклю-
чение: TAVI предоставя сигурна и ефективна алтернатива 
на оперативното клапно протезиране при високорискови 
пациенти с клинично изявена аортна стеноза. Ограничени-
те държавни финансови ресурси обаче лимитират прило-
жението на подхода в развиващите се страни.
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