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НОВА КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ С ИБС

Пл. Гацов
Научно-изследователски институт, МУ – Плевен

NEW CONCEPTION IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH 
ISCHEMIC HEART DISEASE

Pl. Gatzov
Scientific institution, Medical University, Pleven, Bulgaria

Резюме. Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е коронарно обусловен недостиг на кръв, кислород и енергиен субстрат 
за работата на сърцето. От времето на първото ù описание от Хеберден през 1772 г. продължават усилията 
за изработване на сигурни диагностични критерии за нейното откриване и терапевтични способи за лечение. 
Утвърждаването на всеки нов диагностичен метод за ИБС води до временното му абсолютизиране до степен за-
боляването да бъде отъждествявано с него. Така във времето ИБС е отъждествявана със стенокардната болка, 
електрокардиографските промени, промените в миокардния контрактилитет, в неравномерното натрупване на 
радиомаркер, намаления коронарен резерв (КР) и др. Всички тези методи носят недостатъците, че и други за-
болявания е възможно да водят до подобни промени (болка, ЕКГ промени, понижен миокарден контрактилитет) 
или да отразяват потенциала за възникване на ИБС (понижен КР), а не да доказват самата миокардна исхемия. 
Сигурен начин за установяване на миокардната исхемия е доказването на преминаване на част от миокарда 
от аеробен в анаеробен тип метаболизъм. Ние предлагаме нова концепция за теоретичен и реален исхемичен 
миокард. Намаленият коронарен резерв във всички засегнати от атеросклероза и/или микросъдова болест зони 
на сърцето отразява максималния теоретичен исхемичен обем миокард. Количеството миокард, който може да 
бъде поставен в условията на исхемия, т.е. анаеробен метаболизъм, при определени реални условия (например 
при стрес-тест), е реалният исхемичен миокард. Последният определя клиничното състояние и прогнозата при 
болния. Начините за определяне на теоретичния и реалния исхемичен миокард са обект на настоящия обзор.

Ключови думи: исхемична болест на сърцето, миокарден метаболизъм, коронарен резерв, обем исхемичен миокард

Адрес  
за кореспонденция:

Проф. Пламен М. Гацов, д.м.н., Клиника по кардиология, II МБАЛ – София, бул. Хр. Ботев“ № 120, 1202 София, 
е-mail: plamengatzov@yahoo.com 

Summary. The ischemic heart disease (IHD) is a coronary-related insufficiency of blood, oxygen and energy substrate for the heart 
work. Since its first description from Heberden in 1772, the efforts for proper diagnostic criteria for its establishment and 
therapeutic methods for treatment are in development. Every new diagnostic method resulted in (temporary) deviation 
of scientific thinking to an absolutisation and almost identified with the disease. So, during the time IHD has been 
identified with the anginal pain, electrocardiographic deviations, changes in myocardial contractility, different radio 
marker distribution, reduced coronary reserve (CR), etc. All those methods carry their deficiencies other conditions 
to lead to similar symptoms (pain, ECG deviation, reduced myocardial contractility), or to represent the potential of 
myocardial ischemia development (reduced CR), instead of proving the myocardial ischemia itself. The most definite 
sign of myocardial ischemia is the evidence of a switch of the cardiomyocytes from aerobic to anaerobic metabolism. 
We are proposing a new conception of theoretical and real ischemic myocardium. The reduced CR in all affected by 
atherosclerosis and/or microvascular disease zones, reflects the theoretical maximal volume ischemic myocardium of 
the heart. The amount of myocardium which could be find in an ischemic condition (in anaerobic metabolism) in a real 
particular situation (for example during a stress test) represents the real ischemic myocardium. The latest determine the 
clinical status and the prognosis of the patient. The possible ways for theoretical and real ischemic myocardial amount 
estimation are the aim of the present review. 

Key words: ischemic heart disease, myocardial metabolism, coronary reserve, ischemic myocardium volume 
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Увод

Още от първото описание на стенокардията 
като субективно проявление на исхемичната болест 
на сърцето (ИБС) научните търсения за същността, 
проявите, методите за диагностика и лечение на 
това заболяване търпят постоянно развитие и усъ-
вършенстване. Този процес в никъкъв случай не е 
гладък. В него се наслагват различни концепции в 
зависимост от развитието на медицинските позна-
ния на всеки един етап и появата на нови методи за 
изследване на болестта. При това всеки нов метод 
води до (временно) отклонение на научното мисле-
не в определена посока, което освен осмислянето 
на дадена особеност на болестта, често води и до 
абсолютизирането на метода до степен същност-
та на заболяването, да се отъждествява с него. 
По този начин се е стигало до абсолютизиране на 
стенокардната симптоматика (типична, нетипична, 
нестенокардна), електрокардиографските промени 
(ST-депресия – вид, големина, продължителност, 
промени в Т-вълната, R-зъбеца и др.) при покой и 
при натоварване. С развититето на образните ме-
тодики, като еквивалент на миокардна исхемия се 
развива концепцията за промените в миокардния 
контрактилитет, при покой и особено при натовар-
ване, като отражение на миокардната исхемия. Тази 
концепция намира своето продължение в съвре-
менните ядрeно-магнитно резонансни изследвания 
на миокардния контрактилитет. Миокардната сцин-
тиграфия и сходната по концепция позитрон-емиси-
онна томография откриват ново поле за изследва-
ния, като основната идея е, че промените в натруп-
ването на определен радиомаркер в миокарда от-
разяват промени в кръвотока в съответната зона и 
съответно условия за поява на миокардна исхемия 
[17, 24]. Близка до тази концепция е и теорията за 
намаления коронарен резерв, като предпоставка и 
доказателство за миокардна исхемия [8, 9]. Не слу-
чайно, разликите в натрупването на радиомаркера 
в миокарда се приемат за отражение на т.нар. отно-
сителен коронарен резерв, при който коронарният 
резерв в една съдова област се сравнява с този на 
съседната му област. Пряко производно на относи-
телния коронарен резерв (доколкото максималното 
налягане/кръвоток след стенозата се отнасят към 
тези в теоретично напълно здрава артерия, т.е. в 
аортата) е и т.нар. частичен резерв на кръвотока 
(fractional flow reserve – FFR) [4, 18].

Всеки от изброените диагностични методи за 
откриване на ИБС страда от методологични недос-
татъци, което ги прави неточни, дори при перфект-
ното им изпълнение. Първите диагностични методи 
– стенокардна болка и ЕКГ промените при покой 
и при натоварване, страдат от несъвършенството 

различни заболявания и състояния да водят до ед-
накви последствия (болка, ЕКГ промени). Подобен 
е проблемът и с промените в миокардната кинети-
ка. Доколкото повечето от тях се базират на про-
мените в движението на миокардната (най-често 
левокамерната) стена по време на стрес-тест (при 
това сравнени със зони с приемана за „нормална” 
кинетика), то специфичноста им и отъждествяване-
то с миокардна исхемия е относително. Различни 
патологични процеси на миокарда могат да доведат 
до променен контрактилитет в дадена зона (в това 
число възпалителни, фибросклеротични заболява-
ния, болести на натрупването и др.). Всички методи, 
основаващи се на промените в коронарния резерв 
(в това число коронарния резерв на кръвотока 
– coronary flow reserve – CFR), или на относител-
ния коронарен резерв (ОКР, FFR), имат основния 
недостатък да отразяват промените в кръвотока в 
дадена миокардна зона в сравнение с друга или 
спрямо максималния възможен, но не и появата 
на миокардна исхемия. Разликата между двете е в 
това, че далеч не всяко намаление на максималния 
възможен кръвоток (намален коронарен резерв) 
води до изява на миокардна исхемия, доколкото 
независимо от това намаление при дадения болен 
може никога да не възникнат условия за достига-
не на максимални миокардни нужди от кислород и 
вследствие на това – исхемия. С други думи, на-
маленият коронарен резерв е само потенциал, въз-
можност за възникване на миокардна исхемия при 
определени условия, но не и пряко доказателство 
за нея. От тази гледна точка споровете кой метод 
е по-точен – FFR, iFR или CFR, за доказване на 
миокардна исхемия са безсмислени. Откриването 
на намален КР не доказва миокардната исхемия, а 
само възможността за нейното възникване! На този 
фон недоумение буди и постановката за използва-
нето на FFR като помощно средство при вземането 
на решение за коронарна реваскуларизация „при 
липса на данни за миокардна исхемия от не-
инвазивните изследвания” заложени в практи-
ческите ръководства за миокардна реваскулариза-
ция на Европейското кардиологично дружество от 
2014 г.: „FFR to identify haemodynamically relevant 
coronary lesion(s) in stable patients when evidence 
of ischaemia is not available.” Препоръка клас I, 
ниво на доказателственост A! [28].

Формулировката трябва да е коренно различна: 
„FFR ≤ 0,8 трябва да е показание за коронарна ре-
васкуларизация при наличие на данни за миокард-
на исхемия от неинвазивните тестове”. При това в 
същата миокардна зона. 

Очевидно неправилно е използването като вза-
имозаменяеми на понятията миокардна исхемия и 
нееднакво натрупване на радиомаркера в различ-
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ни зони на миокарда или откриването на понижен 
коронарен резерв в някоя артерия. Въпреки това, 
в редица проучвания не се прави разлика между 
тези понятия, като думата „миокардна исхемия” се 
използва безразборно и без основание вместо тях. 

Стрес-тестове за доказване на намален 
коронарен резерв/миокардна исхемия
Положението с използването на промените в ко-

ронарния резерв за откриване на миокардна исхе-
мия се усложнява допълнително от принципно раз-
личните подходи за предизвикване на „миокардна 
исхемия” при т.нар. стрес-тестове. Докато една не-
малка част от тях действително целят поставянето 
на миокарда в условията на (максимално) повишени 
нужди и евентуално в условия на исхемия – вело-
ергометричен тест, тест на бягаща пътечка, добута-
минов стрес-тест, тест с предсърдно пейсиране, тест 
със стискане на динамометър (hand grip test), то дру-
ги се основават на съвсем различни принципи. Аде-
нозиновият тест и по-ранният му прототип – дипири-
дамоловият тест, се основават не на повишаване на 
миокардните нужди (тяхната инфузия променя не-
значително артериалното налягане, сърдечната чес-
тота и миокардния контрактилитет), а на съдоразши-
ряващия ефект на аденозина върху малките артерии 
(тези под 300 μm) и артериолите, които са главният 
динамичен елемент в коронарното съдово съпроти-
вление [12]. Тяхната роля на „пазачи” на миокарда от 
ненужно високо кръвоснабдяване при липса на по-
вишени изсквания към него за работа, т.е. на регула-
тори на притока на кръв съответно на нуждите, 
ги прави изключително важни в коронарната физио-
логия. Тяхното изкуствено разширение с подходящи 
медикаменти (аденозин, нитропрусид, папаверин) 
води до неадекватно повишение на кръвотока към 
миокрда и демаскира коронарния резерв. При нали-
чие на коронарно атеросклеротично стеснение и/или 
микросъдова коронарана болест има мозаечност на 
кръвоснабдяването на миокарда, която се демаски-
ра от тяхното приложение. Разликите в кръвотока в 
различните зони при това положение се откриват с 
различни методи – неинвазивно с неравномерното 
натрупване на радиомаркера (сцинтиграфия, пози-
трон-емиисионна томография), с нееднаква контрак-
ция на различните зони (ехокардиография, ЯМР), 
или инвазивно с повишен кръвоток/коронарен ре-
зерв в едни коронарни артерии, спрямо други (CFR, 
FFR). Тази „мозаечност” в кръвоснабдяването обаче 
не отразява реална миокардна исхемия. Единстве-
но изключение от това правило са редките случаи 
на коронарен „феномен на открадването” („coronary 
steel phenomenon”), които са трудни за доказване [1].

Въпреки явния методологичен недостатък на 
този вид изследвания те продължават да са най-мно-

гобройните в литературата и понятията стрес-
тест и миокардна исхемия въпреки очевидната си 
неточност са широко използвани [3, 10, 14, 17, 23, 
24, 31]. Липсата на перфузионни дефекти пък при 
сцентиграфските и РЕТ изследвания на бол ните с 
многоклоново коронарно засягане въпреки пониже-
ният FFR в тях се приема за недостатък на мето-
да с натрупване на радиомаркера (спрямо FFR) да 
открива миокардна исхемия. Всъщност става дума 
за ограничения на принципа на относиления коро-
нарен резерв (ОКР), заложен и при двете методики. 
Докато ОКР при перфузионните методики сравнява 
една зона с друга (и двете с понижен хиперемичен 
кръвоток), то FFR е ОКР, сравняващ перфузията в 
дадена миокардна зона с теоретичната максимална 
такава (според налягането в аорта). Очевидно при 
многоклонова болест FFR има предимство пред пер-
фузионните методи, но и двата метода не доказват 
миокардна исхемия, а относителна промяна на кръ-
вотока в различните миокардни зони. Тези проучва-
ния в голямата си част използват венозна аденози-
нова инфузия [2, 6, 14, 19].

На коренно различен принцип се основават тес-
товете с потапяне на ръката в лед за определено 
време и тестът с интракоронарното приложение на 
ацетилхолин. Целта тук е предизвикването на коро-
нарен спазъм и миокардна исхемия, вследствие на 
нарушена функция [отпадане на ендотел-опосред-
ствано отделяне на азотен окис (NO) и съдов спа-
зъм] на коронарните артерии.

Използването на ST-елевацията на интрако-
ронарна ЕКГ като белег за миокардна исхемия 
най-често по време на коронарна интервенция/
стентиране е интересна идея, която има нужда от 
по-нататъшни изследвания [26]. 

Както се вижда, всички тези тестове не могат да 
се сложат под един знаменател и далеч не всеки от 
тях доказва миокардна исхемия. 

Миокардна исхеМия – определение и същност

По определение исхемичната болест на 
сърцето (ИБС) е коронарно-обусловен нама-
лен приток на кръв и кислород към миокарда, 
водещ до недостатъчен синтез на енергиен 
субстрат (аденозинтрифосфат – АТФ) за ра-
ботата на кардиомиоцитите.

Това определение автоматично изключва други 
причини за недостатъчно енергийно производство 
в кардиомиоцитите, като например хипоксемия (бе-
лодробни заболявания, анемия, интоксикации и 
др.), вродени дефекти в синтеза на АТФ, ензимни 
нарушения в окислителната верига и др.

Поради естеството на своята роля да приема и 
изтласква денонощно кръвта към тялото, сърцето 
притежава уникален метаболизъм, отличаващ го 
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от останалите органи [12]. На фиг. 1 е представен 
енергийният разход на сърцето при покой.

Очевидно е, че и извън механичната работа енер-
гийният разход на сърцето не е малък. Това води до 
високи изсквания към енергийното снабдяване на 
сърцето. Така се оформя следната зависимост:

 • ПОСТОЯННА РАБОТА НА СЪРЦЕТО

↓
 • ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА НУЖДА

↓
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ СУБСТРАТИ

↓
 • ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА О2 ЗА ИЗГАРЯНЕТО ИМ

↓
 • ВИСОКА О2-КОНСУМАЦИЯ

Поради тези високи енергийни нужди сърцето 
използва високоенергийни субстрати за своята ра-
бота [12] (фиг. 2). 

Неестерифицараните мастни киселини (НЕМК) 
представляват високоенергиен субстрат с много 
високо „компресирана” енергия във въглеводород-
ните си вериги (фиг. 3).

Те са с минимално съдържание на О2 в молеку-
лите си и се нуждаят от големи количества кисло-
род за пълното си изгаряне. Техният метаболизъм е 
изцяло аеробен през цикъла на Кребс. Останалите 
енергийни субстрати на сърцето, поради частично-
то си окисление, не изискват такова количество кис-
лород за крайния си метаболизъм (фиг. 4).

Енергийният им принос поради тази причи-
на, обаче също е по-нисък. Глюкозата е с много 
по-високо относително съдържание на кислород-
ни атоми в молекулата си, в сравнение с мастните 
киселини. Ето защо, в условия на недостатъчно 
кислородно снабдяване (исхемия), миокардът пре-
минава към използване предимно на ограничени-

Систолна механична работа

Диастолно отпускане

Електрическа активност

Основен клетъчен метаболизъм

Фиг. 1. Енергиен разход на миокарда при покой (по Kern 
MJ, Donohue TJ. Evaluation of myocardial blood flow and 
methabolism. – In: Cardiac catheterization, angiography, and 
intervention. In Baim DS, Grossman W (editors), Williams 
&Wilkins, 1995: 359)

Фиг. 2. Енергийни източници на миокарда при аеробни ус-
ловия (по Kern MJ, Donohue TJ. In Baim DS, Grossman W 
(editors), Williams &Wilkins, 1995: 359)

НЕМК

Глюкоза

Лактат и пируват

Аминокиселини

Фиг. 3. Молекули на някои неестерифицирани мастни кисе-
лини, използвани за синтез на енергия от миокарда 
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те запаси от глюкоза. Недостатъчният кислороден 
приток води до миокардната исхемия, която в крат-
косрочен план нарушава функциите на кардиоми-
оцита, в това число неговата контрактилна работа, 
а в дългосрочен план честите епизоди на миокард-
на исхемия влошават прогнозата при болния. Теж-
ката продължителна миокардна исхемия може да 
доведе до миокардна некроза, т.е. миокарден ин-
фаркт, с всички нежелани последствия от него, 
включително и смърт.

доказване на Миокардната исхеМия

Най-сигурнията белег за миокардна исхемия е 
доказването на промяна в метаболизма на кар-
диомиоцитите от аеробен към анаеробен. При 
нормални аеробни условия миокардът синтезира 

енергия (АТФ) чрез т.нар. окислително фосфори-
лиране в дихателната верига. В кардиомиоцитите 
при наличие на достатъчно кислород енергийните 
субстрати, предимно мастните киселини, съдър-
жащи малко кислородни атоми, се разграждат до 
по-прости съединения и „изгарят” в цикъла на Кребс 
до крайни продукти въглероден двуокис и вода, като 
при това се синтезират молекули АТФ (фиг. 5).

Така при покой и аеробни условия, сърцето из-
ползва за енергийните си нужди основно неесте-
рифицирани мастни киселини (65%), съдържащи 
в молекулата си минимално количество кислород, 
а също така лактат и пируват (15%), аминокисе-
лини (5%) и глюкоза (15%) [12] (фиг. 2). Тоест при 
нормални условия сърцето не произвежда, а кон-
сумира млечна киселина. Ограниченият приток на 
кръв и съответно кислород принуждават кардиоми-

Млечна киселина АК метионин Глюкоза Пируват

Фиг. 4. Други енергийни източници на миокарда

Фиг. 5. Цикъл на лимонената киселина (цикъл на Кребс)

Аеробен метаболизъм
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за нейната поява, и четвърто – начините за нейното 
преодоляване. 

При всеки пациент може да се приеме, че съ-
ществуват 2 вида исхемичен миокард:

1. Теоретичен исхемичен миокард
2. Реално исхемичен миокард
Разликата межда тези две велечини може да се 

нарече остатъчен исхемичен потенциал при болния.

1. Теоретичен исхемичен миокард
Приемаме, че за всеки пациент с ИБС, в даден 

момент от живота му съществува потенциал за 
максимална миокардна исхемия, която може да се 
измери с максималния обем миокард, който би мо-
гъл при определени условия да стане исхемичен. 
Това включва всички зони от миокарда, кръвоснаб-
дявани от коронарни артерии с атеросклеротич-

ни стеснения и/или с микросъдова 
болест. На практика се разглежда 
преди всичко миокардът на лявата 
камера, доколкото дясната камера 
и предсърдията макар и теоретично 
да могат да бъдат исхемични, оби-
чайно не се включват в изследвани-
ята. Теоретично, големината на този 
исхемичен миокард би могла да се 
изчисли, като се знае обемът на ля-
вата камера и намалението на наля-
гането в коронарната артерия след 
стеснението по време на максимал-
на хиперемия (FFR), като към това 
може да се прибави и кофициент 
за микросъдовото съпротивление 
(index of myocardial resistance – IMR) 
за всички засегнати зони, ако има 
такива [15, 16, 29]. Поради пряката 
връзка между коронарно налягане 
и коронарния кръвоток от спада на 
налягането може да се изчисли те-
оретичният спад на кръвотока към 
миокарда и оттам големината на 

исхемичната зона като грамове и процент от общия 
миокард. Например, при липса на микросъдова бо-
лест, краен ляв тип коронарна циркулация и налич-
на стеноза на общия ствол на лява кронарна арте-
рия с FFR = 0,8 и тегло на лявата камера от 150 g 
– максималният обем на потенциално исхемичния 
левокамерен миокард ще бъде: (1 − FFR) x 150 = 
30 g. Разбира се, това е известно опростяване на 
реалната ситуация, но подобно опростяване вече 
е заложено в сегашния вид на FFR, предложено 
от неговите автори, в сравнение с първоначалната 
концепция за частичния резерв на миокарда, която 
отчиташе и венозното налягане в коронарния синус 
[25]. Очевидна е сложността на задачата, особено 

оцитите да преминат към използване на субстрати, 
съдържащи по принцип повече кислородни атоми в 
молекулата си, каквато е глюкозата, и при това към 
анаеробното ѝ разграждане – т.нар. гликолиза. Тя е 
с много по-нисък енергиен принос и води до натруп-
ване на странични метаболити, каквато е млечната 
киселина (фиг. 6).

Преминаването от използване предимно на 
мастни киселини към използване на глюкоза в ми-
окарда може да се установи с позитрон-емисионна 
томография (радиомаркер – флуородезиксиглюко-
за – 18F-FDG) [7], а на повишен синтез на млечна 
киселина от миокарда – чрез измерване на кон-
центрацията ѝ в коронарния синус, регионалните 
миокардни вени или във взет с биопсия миокард 
от лявата камера. И двата метода могат да бъдат 
пряко доказателство за миокардна исхемия. Въпре-

ки всичко, те също не трябва да се абсолютизират. 
Приложението например на някои медикаменти, 
като интракоронарен папаверин, може да доведе 
до преходно повишена концентрация на лактат в 
коронарния синус, без това да е белег за миокард-
на исхемия [22].

концепция за теоретичен и реален  
исхеМичен Мииокард

Задачите на клинициста са първо, да докаже 
наличието на миокардната исхемия, второ, да опре-
дели нейната тежест и големината на засегнатия от 
исхемията миокард, трето – да установи причината 

Фиг. 6. Гликолиза

Анаеробен метаболизъм
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в условията на многоклонова коронарна болест. Те-
оретична възможност за изчисляване на FFR за це-
лия левокамерен миокард дава компютърно-томо-
графски изчисленият FFR – FFRCT, при който може 
да се изработи интегрален модел за хиперемичен 
спад на налягането за всички левокамерни зони 
(фиг. 7). 

Регионалната маса, кръвоснабдявана от всяка 
една голяма епикардна артерия, може да се из-
числи, като се използва генералният алометричен 
модел за отношение между площ на снабдяващия 
съд, неговата дължина и снабдявания обем тъкан, 
характерен за снабдяващите системи при живите 
организми. Съответните формули помагат за из-
числяване на мускулната маса, кръвоснабдяването 
от една артерия въз основа на напречната площ на 
просвета ѝ [11, 27, 30] (фиг. 8). Фиг. 7. Схема на FFRCT на коронарните артерии

Фиг. 8. Начин на изчисляване на частич-
ната мускулна маса, кръвоснабдявана от 
един коронарен клон, въз основа на прин-
ципа „ствол – корона“ (Hyung YK, et al. JACC 
Cardiovasc Interv, 2016;9(15): DOI: 10.1016/j.
jcin.2016.04.008)
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От друга страна, наскоро създадените комби-
нирани апарати, съчетаващи в едно позитрон-еми-
сионна томография (ПЕТ, positron emission 
tomography – PET) и компютърна томография (КТ), 
предлагат едновременна анатомична, функцио-
нална и метаболитна оценка на сърдечната функ-
ция [5, 20, 21] (фиг. 9).

Това изисква сборна програма, включваща из-
мерване на обема на ЛК миокард както общо, така 
и по зони, и съответния FFRCT за всяка една от тях 
поотделно, с последващо сумиране на исхимич-
ния миокард за цялата ЛК. Положението, разбира 
се, допълнително се усложнява от необходимостта 
да се изчисли и ефектът на микросъдовата болест 
(при наличието на такава) върху количеството на 
исхемичния миокард, което следва да се добави 
към това от епикардните стенози. 

2. Реален исхемичен миокард

Откривнето на реално исхемичен миокард би 
трябвало да се основава само на регистрирания 
анаеробен метаболизъм в зона от миокарда при 
дадения болен. То може да бъде изчислено по-
средством големината на зоната от миокарда с 
променен метоболизъм в посока усвояване пре-
димно на глюкоза, посредством РЕТ с радио-
маркер FDG. Измерването на концентрацията 
на млечна киселина в коронарния синус и в ми-
окарда не е удобно за приложение в ежеднев-
ната клинична практика. Реалният исхемичен 
миокард, както вече отбелязахме, не може да се 
измерва с методи, основаващи се на разликите в 
кръвоснабдяването на отделни миокардни зони, 
откривани с ЯМР и миокардна сцинтиграфия, 
доколкото те не доказват миокардна исхемия, а 
отразяват относителния коронарен резерв. Ре-
алният исхемичен миокард, в частност когато 
е измерен при максимално натоварване (тест с 
физическо натоварване или добутаминов стрес-
тест), е по-важен показател за тежестта на ИБС 
при конкретния болен, отколкото теоретчния 
исхемичен миокард. Последният е въображаема 
величина, която практически не може да бъде 
достигната в живота, дори и при максимални на-
товарвания.

Остатъчният исхемичен потенциал на 
сърцето като разлика от теоретичния и реал-
ния исхемичен миокард е величина, зависеща 
очевидно от вероятността за достигане на мак-
симална сърдечна кислородна консумация от 
дадения индивид, преди всичко – от степента 
на физическата му активност в ежедневието. 

Той се влияе от ограничаващи фактори като: 
костно-мускулни заболявания, професионални 
особености, спортни занимания и др., както и от 
съпътстващи заболявания, поставящи повише-
ни изисквания към сърдечно-съдовата система 
– артериална хипертония, фебрилитет, анемия, 
тиреотоксикоза, тахиаритмии и др. Най-общо ка-
зано, колкото по-тежки са промените в коронар-
ните съдове, толкова потенциалният исхемичен 
миокард е повече. Докато теоретичният исхеми-
чен миокард е постоянна величина за индивида 
в определен период на живота му, то реалният 
исхемичен миокард и остатъчният исхемичен по-
тенциал варират значително. От техните проме-
ни зависи изявата на миокардната исхемия, т.е. 
клиничната картина при болния. Затова при 
повечето болни има разлика в изявата на стено-
кардната симптоматика в различни моменти от 
живота, независимо от фиксирания (в рамките 
на определено време) теоретичен потенциал за 
миокардна исхемия. Разликите между реалния 
и теоретичния исхемичен миокард най-близко 
могат да се илюстрират като айсберг – реални-
ят е частта, която е над водата, теоретичният е 
целия айсберг, а остатъчният исхемичен потен-
циал е този под водата (фиг. 10).

Определящо прогнозата при всеки болен е ко-
личеството на реалния исхемичен миокард. Ос-
татъчният исхемичен потенциал, колкото и да е 
голям, няма отношение към симптоматиката и прог-
нозата на болния. 

Както вече споменахме, нашата задача е да 
докажем наличието и големината на реалния исхе-
мичен миокард, а също така по възможност и при-
чината за него – епикардна атеросклароза и/или 
болест на микроциркулацията, доколкото има раз-
лики в терапевтичния подход при тези две състоя-
ния. За първата част (големина на реално исхе-
мичния миокард) основно значение имат неинва-
зивните тестове – ВЕТ/тредмил, стрес-ехокарди-
ография, РЕТ за доказване на миокардна исхмия. 
За втората (прична за исхемията) – основна роля 
играят инвазивните методики – стенозо-специфич-
ния FFR, имащият отношение към общия потен-
циал за исхемия CFR и показателят за микросъдо-
во съпротивление IMR. В идеалния случай всеки 
болен би трябвало да влезе в катетеризационната 
лаборатория с вече доказана с неинвазивни мето-
ди значителна реална миокардна исхемия. Вътре-
съдовите катетърни методи би следвало да слу-
жат само за уточняване коя миокардна зона и коя 
артерия да бъдат третирани. 
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Съществуват няколко възможни сценария:
1. При доказана голяма исхемична зона, която 

е кръвоснабдявана от артерия с понижен FFR (под 
0,8 или още по-добре под 0,75), би трябвало да се 
предприеме миокардна реваскуларизация (стенти-
ране или аорто-коронарен байпас). В противоре-
чие с това правило е сега саществуващата поста-
новка на практическото ръководство на ЕКД (ESC 
Guidelines 2014), според която FFR трябва да води 
до реваскуларизация при ниски стойности (FFR ≤ 
0,8) и липса на доказателства за миокардна исхе-
мия от неинвазивните тестове [28].

2. При наличие на голяма зона на миокардна 
исхемия, висок FFR (> 0,8) и нисък CFR (< 2,0) с 
очевидна причина микросъдова болест лечението 
трябва да включва понижаване на миокардните 
нужди от кислород (бета-блокери, Са-антагонисти, 

ивабрадин) и метаболитни медикаменти (тримета-
зидин, ранолазин).

3. При липса на доказана миокардна исхемия, 
реваскуларизация не бива да са провежда, незави-
симо от ниските FFR и CFR стойности

Установената на много места практика да се ле-
кува само според доказаната коронарна анатомия, 
трябва да се избягва. Не е достатъчно и лечението 
да се базира на клнични и анатомични данни или 
дори на съчетание на клинични, анатомични и дан-
ни за намален коронарен резерв (FFR, CFR). Ле-
чението би трябвало да се основава на тези данни 
плюс доказателства за значима миокардна исхе-
мия при болния.

Замяната на един опростенчески подход – ин-
тервенция при ≥ 50% стеснение на диметъра на ар-
терията, с друг такъв – интервенция при FFR ≤ 0,8 

Фиг. 9. Комбиниран компютърно томография и позитрон-емисионна томография на сърцето

Фиг. 10. Схематично представяне на теоретичния и реалния исхемичен миокард като айсберг
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(0,75) е неправилно и не е решение на проблема. 
Целта е доказване на миокардната исхемия, което 
понякога е трудно, но е абсолютно задължително, 
преди да предприемем катетърна, оперативна или 
дори медикаментозна терапевтична намеса. 

Оценката посредством FFR страда от след-
ните методологически недостатъци:

А. Тя не е доказателство за миокардна исхемия, 
а оценка на потенциала за нейното евентуално въз-
никване.

Б. Тя не отчита големината на подлежащия ми-
окард (т.е. на потенциалния исхемичен товар върху 
сърцето).

В. Не отчита, също така и ролята на микроцирку-
лацията за възникването на миокардната исхемия.

Оценката посредством CFR страда от първи-
те 2 недостатъка, без последния.

Реваскуларизацията само по симптоми и анато-
мия, или по симптоми, анатомия и FFR (iFR, CFR) 
не разчита на доказана исхемия, а на допусканията: 

1) Че симптомите на болния отразяват миокард-
на исхемия.

2) Че стенозата с понижен FFR (CFR, iFR) е при-
чината за нея.

И двете допускания може да са грешни.
Неотчитането на големината на подлежащия 

потенциално исхемичен миокард е голям недосттък 
на методите, основаващи се на измерване на коро-
нарния резерв (FFR, iFR, CFR, RCR). По този начин 
се пренебрегва значението на общия исхемичен 
товар върху сърцето. Според принципа на измер-
ването на КР всяка стеноза, водеща до понижен КР, 
подлежи на коронарна реваскуларизация, незави-
симо от обема на подлежащия миокард. По този 
начин излиза, че стенози с FFR ≤ 0,8 имат еднакво 
значение за пациента, независимо че подлежащият 
миокард в един случай е 100 g, а в друг – 10 g! Нещо 
повече, стволова стеноза на ЛКА с FFR = 0,81 (или 
0,76, ако приемем за референтна стойност на FFR 
≤ 0,75) е за пренебрегване, за разлика от перифер-
на стеноза на трети маргинален клон на Лсх, напри-
мер с FFR = 0,8 и диаметър на съда под 2,0 mm! 
Този очевиден парадокс е подминаван редовно в 
изследванията с FFR или частично е заобикалян с 
уговорката, че става дума за FFR в проксимални и 
средни участъци на КА, за артерии над 2,0 mm и т.н. 
Всичко това не звучи особено убедително. 

Концентрирането на вниманието само върху епи-
кардната стеноза и механистичния (бих го нарекъл 
хирургичен) подход за/против, да/не, +/- реваскула-
ризация, само въз основа на неособено добре тео-
ретично обоснованата стойност на FFR ≤ 0,8, не от-
чита вече споменатите фактори – необходимост от 
доказана миокардна исхемия, оценка на големината 
на подлежащия миокард и на ролята на микроцирку-

лацията. Той поразително напомня на подхода да/не 
реваскулризация въз основа само на процента стес-
нение на артерията от коронарната ангиография, с 
който подход има претенциите да се бори.

заключение 

ИБС е многофакторно заболяване, чийто кра-
ен резултат е недостатъчно кръвоснабдяване и 
недостатъчнто производство на енергиен субстрат 
в миокарда, поради причини, намиращи се в ко-
ронарната циркулация. Диагностично-лечебният 
процес преминава през доказване на миокардната 
исхемия, определяне на нейната тежест и на обема 
засегнат миокард, изясняване на механизма за ней-
ното възникване (промени в епикардните съдове, 
микроциркулацията, повишени нужди или тяхното 
съчетание) и набелязване на конкретните мерки 
(коронарна реваскуларизация, хемодинамични и 
метаболитни медикаменти) за нейното премахване 
или намаляване. 
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Периферна артериална болест (ПАБ) на по-
върхностната феморална артерия (АФС) е най-чес-
тата причина за интермитентно клаудикацио. Изо-
лирана оклузия или стеноза на артерия феморалис 
суперфициалис (AФС) често води до намалена 
перфузия на крака и обратима болка в подбедри-
цата, свързана с физическо натоварване. Исхемич-
ната болка в покой, изява на критична исхемия, не 
е типична за лезии на AФС. Критичната исхемия на 
долен крайник по-често се наблюдава при комби-

нирано засягане на AФС с оклузивно засягане на 
поплитеалните или тибиалните артерии.

Периферната артериална болест засяга около 
200 млн. души в световен мащаб, като честотата 
се увеличава с нарастване на възрастта и забо-
ляемостта от захарен диабет. Прогнозата при тези 
пациенти се влошава при наличието на мултифо-
кална атеросклероза. Според регистър на високо-
рискови българи – 12.5% от пациентите с ПАБ имат 
налична исхемична болест на сърцето, 10.8% – мо-

EНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНО ЗАСЯГАНЕ  
НА ФЕМОРОПОПЛИТЕАЛНИЯ СЕГМЕНТ ПРИ ПАЦИЕНТИ  

С ИНТЕРМИТЕНТНО КЛАУДИКАЦИО
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ENDOVASCULAR TREATMENT OF FEMOROPOPLITEAL DISEASE IN PATIENTS  
WITH INTERMITTENT CLAUDICATION
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Резюме. Периферната артериална болест (ПАБ) е състояние, при което е стеснен луменът на артериите извън мозъчното 
и коронарното кръвообращение, настъпващо остро или хронично. Заболяемостта се увеличава с нарастването на 
възрастта на населението и е сред основните предиктори за висока cмъртност, сърдечно-съдови и мозъчносъдови 
усложнения. Ендоваскуларното лечение е индикирано при пациенти с интермитентно клаудикацио, на фона на оп-
тимална медикаметнозна терапия. Технологичните подобрения в ендоваскуларните техники увеличават възмож-
ностите за третиране на комплексни лезии чрез перкутанна ангиопластика и тя се препоръчва за повечето видове 
илиачни и феморопоплитеални лезии според актуалните ръководствата за лечение на ПАБ.
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Summary. Peripheral artery disease (PAD) is a condition where lumen of the arteries beyond the cerebral and coronary blood circulation 
becomes stenotic due to acute or chronic expression of the disease. The rate of PAD increases with age of the population 
and appears to be one of the main predictors of high mortality, the cardiovascular and cerebrovascular complications. 
Endovascular treatment is indicated for patients with intermittent claudication and optimal medical treatment. Technological 
improvements in equipment have increased the possibilities for treating complex lesions and the endovascular approach is 
recommended for most types of iliac and femoral lesions according to current PAD guidelines.
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зъчносъдова болест, и 4.1% 
са със засягане и на трите 
съдови басейна, което прави 
лечението им комплексно [1]. 
Докато реваскуларизацията е 
задължителна при пациенти с 
критична исхемия на крайника, 
то при пациентите с интерми-
тентно клаудикацио, индика-
циите за различните терапев-
тични стратегии – физически 
упражнения, медикаментозно 
и ендоваскуларно лечение – 
са все още дискутабилни спо-
ред различните консенсуси.

Медикаментозната тера-
пия е средство на първи избор 
при пациентите с интерми-
тентно клаудикацио. Препоръ-
ките клас IА индикации според 
Американското кардиологич-
но дружество включват прием 
на цилостазол, антиагрегант, 
антихипертензивна терапия, 
антидиабетна и статинова те-
рапия, спиране на тютюнопу-
шенето [3]. Според Европей-
ското кардиологично дружес-
тво първи избор на лечение 
са тренировъчните програми 
(клас IA индикация), а клас 
IIbА индикация e медикамен-
тозно лечение [8]. Според ско-
рошните доклади значително 
повече усложнения на ПАБ 
се наблюдават при пациенти, 
неприемащи цилостазол, при 
12-месечно проследяване, p = 
0,02 [28].

За момента няма ендоваску-
ларна терапия, доказала се 
като златен стандарт при ле-
чението на стенотично-оклузивната болест на AФС. 
Много фактори влияят върху избора за терапев-
тичен подход – морфология, дължина на лезията, 
калцификация. Ендоваскуларната интервенция се 
препоръчва като метод на първи избор за реваску-
ларизация на TASC тип А–С лезии при феморопо-
плитеалните лезии с ниво на доказателственост IC 
в Препоръките на Европейското дружество. Като 
цяло ендоваскуларното лечение е с клас IIa с ниво 
на доказателственост А според Американското и 
IIaC според Европейското ръководство при пациен-
ти с интермитентно клаудикацио, намаляващо ка-
чеството на живот, неповлияващо се от медикамен-

тозна терапия и програма за физическа активност 
[3, 8] (фиг. 1).

През последните години са проведени множес-
тво проучвания, сравняващи ефективността на 
оперативното лечение с други подходи. Въпреки че 
резултатите отностно проходимостта на таргетна-
та лезия и симптоматика на пациента все още са 
в полза на оперативна стратегия, в някои от про-
учванията периоперативните рискове са доста. 
Подходът за избор между едноваскуларно и хи-
рургично лечение трябва да е индивидуализиран. 
Хирургията трябва да се предпочита при пациенти, 
неповлияващи се от нехирургично лечение, имащи 
подходяща съдова анатомия за хирургия и които са 

Тип А лезии: 
 Единична стеноза с 

дължина <10 cm 
 Единична оклузия с 

дължина < 5 cm 

Тип В лезии: 
 Множество лезии с 

дължина < 5 cm 
 Единична лезия, 

необхващаща подколенния 
сегмент на поплитеалната 
артерия и с дължина < 15 
cm 

 Единична или множестово 
лезии без продължение в 
тибиален съд 

 Тежка калцифицирала 
оклузия с дължина < 5 cm 

 Единична поплитеална 
стеноза 

Тип С лезии: 
 Множество лезии с 

дължина > 15 cm 
 Рекурентни след 

ендоваскуларно лечение 

Тип D лезии: 
 Хронична оклузия на 

общата или 
повърхностната бедрена 
артерия (> 20 cm и 
обхващаща поплитеалната 
артерия) 

 Хронична оклузия на 
поплитеалната и на 
трифуркационата артерия 

Фиг. 1. TASC II препоръки 

 

Фиг. 1. TASC II препоръки
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с приемлив пероперативен риск или ще имат очак-
вана по-голяма полза [2, 4, 9, 13, 17].

Ендоваскуларното лечение на AФС е описано 
първоначално от Чарлз Дотър през 1964 г. В ориги-
налното описание на Дотър, той използва дилатато-
ри с тефлоново покритие за последователни анги-
опластики на AФС при 82-годишна жена с критична 
исхемия на крака, преценена като неоперабилна. 
Впоследствие Грюнциг популяризира концепцията 
за катетър-базираната балонна ангиопластика. Ан-
гиопластиката повлиява атеросклеротичната пла-
ка, като я измества радиално. Това действие води 
до опъване на адвентицията, като по този начин се 
увеличава лумена на съда. В момента най-често 
използваните ендоваскуларни методи са балонна 
ангиопластика и имплантация на стент.

Показания за ендоваскуларно лечение
Абсолютна индикация за лечение на хронична 

исхемия на долните крайници е болково усещане 
при покой (Ръдърфорд категория 4, 5 и 6). Интерми-
тентното клаудикацио (Ръдърфорд 2 и 3) са отно-
стителна, но честа индикация за лечение (табл. 1).

Таблица 1. Ръдърфорд класификация

Rutherford

Степен Категория Клиника
0 0 Асимптомни
I 1 Дълго клаудикационно разстояние
I 2 Средно клаудикационно разстояние
I 3 Късо клаудикационно разстояние
II 4 Исхемична болка в покой
III 5 Ограничена загуба на тъкан
III 6 Улцерация или гангрена

Изборът на реваскуларизационна стратегия се 
базира най-често на Препоръките TASC II [18] (фиг. 1).

Методи на ендоваскуларно лечение
Идеалният метод за ендоваскуларна терапия 

на феморопоплителната съдова болест е обект на 
много проучвания през последното десетилетие. 
STAR регистърът (SCVIR транслуминална ангиоп-
ластика) оценява проспективно дългосрочните ре-
зултати при пациенти, претърпели трaнслуминална 
ангиопластика (ПТА). Регистърът обхваща 205 па-
циенти с 5-годишно проследяване. След 12, 24 и 36 
месеца – резултатът е запазен съответно при 87%, 
80% и 69%. Средната дължина на лезията е 3.8 cm. 
Тромбози са установени при 17% от кохортата със 
средна дължина на тромбозата 4.7 cm.

Ранни рандомизирани контролирани проучва-
ния, оценяващи ефикасността на стентирането с 
нитинолови стентове, не дават предимство пред 
ангиопластиката, самостоятелно [17, 10, 15]. Има 

обаче няколко по-нови проучвания, сравняващи 
ПТА с нитинолови стентове. Те показват, че анги-
опластиката води до еквивалентна проходимост, в 
сравнение с първичното стентиране при пациенти с 
къси стенози или запушвания. Аналогично, по-дъл-
гите стенози или запушвания се третират успешно 
с първично стентиране.

В проучването FAST Trial (Femoral Artery Stenting 
Trial) [11] са рандомизирани 244 пациенти с лезии 
на АФС не по-дълги от 10 cm (средна дължина 4.5 
cm), лекувани с ПТА или нитинолов саморазгъващ 
се стент (Luminexx 3, Bard, Flagstaff, AZ). Резулта-
тите не показват сигнификантна полза от стентира-
нето при едногодишното проследяване. Честотата 
на cмъртността и ампутация са сравними. Не се 
наблюдава и съществена разлика в честотата на 
рестеноза – 38.6% в групата с ПТА и 31.7% в стен-
тираната група.

През 2004 г. бяха публикувани резултатите от 
проучването ABSOLUTE, които демонстрираха 
предимството на металните стентове пред анги-
опластиката при лезии на феморалната артерия 
(Dynalink/Absolute stent, Abbott, Abbott Park, IL). 
Рандомизираните пациенти между имплантация на 
BMS (метален стент) и ПТА са с лезии > 10 cm и 
при тях са използвани повече от 1 стент. При двуго-
дишно проследяване се регистрира 45% рестеноза 
при стентираните пациенти и 69% при третираните 
с ПТА. Броят на рестенозите при пациентите, под-
ложени на ПТА, е значително по-голям в сравнение 
с тези от проучването FAST и от STAR регистъра, 
което предполага нарастване на ползата от стенти-
ране в сравнение с ангиопластиката при по-голяма 
дължина на лезията.

Проучването RESILIENT [12, 19] е интернацио-
нално мултицентрово контролирано проучване, 
сравняващо ПТА и имплантацията на нитинолов 
стент при пациенти с дължина на лезиите до 15 cm 
(Bard, Flagstaff, AZ). Резултатите показват значител-
но по-малък процент на рестенози при пациентите 
със стентирани лезии на феморалната артерия с 
дължина над 5 cm. При лезиите < 5 cm резултати-
те са еквивалентни за двата метода. На 6-ия месец 
прохдимостта на артериите с ПТА е 47.4% спрямо 
94.2% проходимост при стентираните лезии. Тази 
статистически значимата разлика се запазва и на 
12-ия месец. Допълнителните субанализи разкри-
ват, че при пациентите, третирани с имплантация 
на BMS, има силна корелация на рестенозите с ко-
личеството подлежащ калций, дължината на лези-
ите, броя на стентовете и дължината на дилатира-
ната зона преди и след имплантацията на стента.

Schillinger и сътр. представят едноцентрово, 
рандомизирано контролирано проучване, сравня-
ващо ПТА с нитинолов стент при 104 пациенти със 
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средна дължина на лезиите – 13,2 cm [21]. Не се на-
блюдава значима разлика в честота на cмъртност и 
ампутация. Степента на рестеноза е по-голяма за 
ПТА (43% срещу 24% на 6-ия месец, р = 0.05 и съ-
ответно 50% срещу 25% на 12-ия месец, р = 0.02). 
Доплер-данните на 12-ия месец също показват 
по-голяма степен на рестеноза (63% спрямо 37% 
р = 0.01). Освен това максималното разстояние до 
появата на клаудикацио е значително по-малко в 
групата с ПТА за 6 и 12 месеца (на 12-ия месеца – 
267 m срещу 387 m, р = 0.04).

Едно от честите усложнения на стентирането 
на феморопоплитеалния сегмент е фрактурата на 
стента, която може да доведе до рестеноза и оклу-
зия. Четотата ù варира спрямо вида на стента, дъл-
жината на стентирания сегмент и броя имплантира-
ни стентове. Нови тенденции могат да доведат до 
намаляване на вероятността от фрактура на стен-
та, без да компрометират резулатите.

Стентовете Supera са нов тип лечение на лезии-
те, засягащи феморопоплитеалния сегмент. Струк-
турата на стента наподобява естествената анато-
мия на съдовата зона. Едногодишните резултати 
от Superb trial [23] показват 86.3% проходимост и 
0% фрактура. Наблюдава се значимо подбрение в 
стойностите на глезен-брахиаления индекс (ankle 
brachial index – ABI) на 12-ия месец и подобрение 
с повече от един Rutherford-Becker клас. Данните 
от Superb trial демонстрират и съпоставими резул-
тати относно инстент-рестенозата, независимо от 
дължината на лезията – при къси лезии (35.4 ± 12.3 
mm) е 87.7%; при средно дълги (73.5 ± 10.8 mm) – 
84.6%, и при дълги лезии (126.1 ± 33.4 mm) честота-
та на рестеноза е 87.7% [9].

Освен тенденцията към фрактура на стента, 
рестенозата остава другото ограничение на ус-
пеха на интервенционалото лечение при дългите 
стенози. Първите проучванания, сравняващи си-
ролимус-излъчващ (DES – медикамент-излъчващ 
стент) срещу нитинолов саморазгъващ се стент, 
не показаха предимства на медикамент-излъчва-
щите стентове, но бе отбелязан по-висок процент 
фрактура на сиролимус-излъчващите стентове 
(SIROCCO I and II trials) [24]. 

През 2014 г. бяха публикувани резултатите при 
пациенти с феморопоплитеална артериална бо-
лест, третирани с паклитаксел-излъчващия стент 
Zilver PTX, които показват 66,4% 5-годишен запа-
зен резултат при стентиране на АФС, в сравнение 
с пациентите с имплантирани BMS, при които има 
около 43,4% успеваемост [7].

Проучването MAJESTIC, проведено с паклитак-
сел-излъчващия стент Eluvia, даде окуражаващи 
резултати в посока на този тип лечение на лезиите 
на АФС. MAJESTIC демонстрира 92,5% (общо 57 
пациенти) запазен резултат на 24-ия месец, като 
само четирима пациенти изискват повторни проце-
дури. Освен това няма пациент с ампутиран долен 
крайник. При пациентите с тежка калцификация (n 
= 37), оклузия (n = 26) или диабет (n = 20) в нача-
лото 24-месечните честоти на реваскуларизация на 
третираната лезия (target lesion revascularisation – 
TLR) са съответно 9.1, 12 и 5.9%. При 24-месечното 
проследяване 91% от пациентите не са без симпто-
ми или клаудикацио на късо разстояние (Rutherford 
категория 0-1). Не са установени фрактури на стен-
та през 24-те месеца чрез проведена периферна 
ангиография [26].

Фиг. 2. Сравнителен анализ на различните видове стентове [по 29]
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Нова насока в лечението на ПАБ са медика-
мент-покритите балони. В проучването Local Taxane 
with Short Exposure for Reduction of Restenosis in Distal 
Arteries (THUNDER) 6- и 12-месечното проследяване 
на честотата на рестеноза и TLR са по-ниски в групата 
с паклитаксел-покрит балон срещу непокрит балон за 
de novo лезии при АФС засягане [25]. В изследването 
The Paclitaxel-Coated Balloons in Femoral Indication to 
Defeat Restenosis (PACIFIER) също се демонстрира 
подобрение в крайните цели за медикамент-излъчващ 
балон (drug coated balloon – DCB) срещу конвенцио-
налната ангиопластика на 12-ия месец [27]. Изследва-
нето The Drug-Eluting Balloon Evaluation for Lower Limb 
Multilevel Treatment (DEBELLUM) [14] показва по-малка 
загуба на лумен, TLR и странични ефекти със сигни-
фикантно по-голямо подобрение в стойностите на ABI 
и Rutherford класа на 12-ия месец. Едно от последните 
проучвания – The Lutonix Paclitaxel-Coated Balloon for 
the Prevention of Femoropopliteal Restenosis (LEVANT 
I) [20], демонстрира значимо намаление в късната 
загуба на лумен за de novo AФС лезии, третирани с 
паклитаксел-DCB спрямо непокритите балони като 
първично лечение или след стентиране. Изследване-
то Drug-Eluting Balloon in Peripheral Intervention for The 
Superficial Femoral Artery (DEBATE-SFA) с рандомизи-
рани пациенти в рамена с DCB или с конвенционална 
ангиопластика с последващо стентиране, показва оку-
ражаващо близки резултати при 12-месечното просле-
дяване.

След навлизането DCB в инвазивната практи-
ка се възлагат големи надежди на приложението 
им при феморопоплитеални лезии. Проучването 
IN.PACT SFA с 655 пациенти недвуcмилесно до-
казва предимството на IN.PACT™ Admiral™ drug-
coated balloon (DCB; Medtronic plc) в сравнение със 
стандартната ПТА. При едногодишното проследя-
ване се отчита 89,8% запазен резултат в сравнение 
с 66,8% в контролната група (p < 0.001) [6].

Покритите стентове също имат своето място в 
третирането на феморопоплитеални лезии. Про-
учването с покрития стент Viabahn (heparin-bonded 
covered stent) обхваща около 150 пациенти с лезии  
> 12 cm, рандомизирани между третиране с BMS и 
покрит стент. Резултатите при 3-годишно проследя-
ване показват сигнификантно предимство на Viabahn 
в сравнение с металните стентове, особено при па-
циентите с по-голяма дължина на лезията > 20 cm.

През годините са разработени няколко вида ус-
тройства за лазерна и механична атеректомия, кои-
то водят до фрагментация на атероматозната пла-
ка. Могат да се прилагат самостоятелно или в ком-
бинация с последваща ангиопластика. Проучване-
то DEFINITIVE LE [5] включва около 800 пациенти, 
третирани със системите SilverHawk/TurboHawk за 
дирекционна атеректомия. То показва много добри 

резултати при пациенти с критична исхемия. 95% от 
пациентите не стигат до ампутация, а резултатите 
на 12-ия месеца са запазени при 78%.

заключение

При ендоваскуларно лечение на TASCA-B 
лезии и липса на тежка калциноза най-ниският про-
цент реинтервенции се регистрира при пациентите, 
третирани с медикамент-покрити балони. Предстои 
събирането на доказателства за ползата на меди-
камент-покритите балони при TASCC-D лезии. Спо-
ред актуалните препоръки в най-новото Ръковод-
ство на Европейското кардиологично дружество, 
ендоваскуларното лечение е първа линия при сте-
нози под 25 cm (клас I). При лезии над 25 cm ендо-
васкуларното лечение е възможно, но дългосрочна-
та проходимост е по-добра при оперативното [8]. В 
Сити Клиник имаме опит с едноваскуларен подход 
и при по-дълги лезии (над 25 cm), включително и 
голям процент оклузии. Основни подходи са PTA (с 
покрит и непокрит балон) и стентиране при незадо-
волителен резултат. При 2-годишно проследяване 
на 359 пациенти с феморопоплитеално засягане 
и едноваскуларно лечение се наблюдава подобре-
ние в симпто матиката и над 80% проходимост на 
третирания съд. Стентирането запазва своето мяс-
то при лезии с изразена калциноза, субоптимален 
резултат от ПТА или дисекация като с предимство-
то са медикамент-излъчващите стентове и стентът 
Supera. Излъчването на цитостатичен медикамент 
стои в основата на намаляването на рестенозите. 
Благодарение на големи рандомизирани проучва-
ния изборът на реваскуларизационна стратегия е 
все по-ясен и индивидуализиран според типа ле-
зия, давност и коморбидност на конкретния паци-
ент. Новите ръководства са разработени на базата 
на нарастващи доказателства, че едноваскуларни-
те интервенции могат да подобрят качеството на 
живот и да намалят заболяемостта и cмъртността 
от ПАБ. Необходими са нови проучвания за иден-
тифициране на рисковите фактори, които водят до 
прогресиране на ПАБ, повече проучвания, сравня-
ващи хирургични и ендоваскуларни подходи, и нови 
медицински терапии за облекчаване на симптомите 
на интермитентно клаудикацио.
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FFR VERSUS INTRACORONARY ELECTROCARDIOGRAM IN PCI TREATMENT  
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Резюме. Цел: Целта на това проучване е да се сравнят възможностите на интракоронарна електрокардиография (i.c. ЕКГ) 
за откриване на исхемия с възможностите на FFR за хемодинамична оценка на бифуркационни лезии по време на 
ПКИ. Материл и методи: Общо 37 пациенти са селектирани на базата на хемодинамична оценка за наличие на 
сигнификантна стеноза в главния съд. Преценката дали да бъде третиран страничният клон по време на перкутан-
ната интервенция зависи от показателите от интракоронарната ЕКГ и стойностите на FFR в страничния клон след 
стентиране на главния съд. Записът от интракоронарна ЕКГ се извежда посредством свързване на проксималния 
непокрит край на коронарния водач към униполярно V отвеждане. Методът на измерване на FFR е чрез Volcano 
PrimeWire/Prestige с интракоронарни болуси аденозин. Резултати: Общо 17 пациенти са с FFR < 0.8 в страничния 
клон след стентиране на главния и 20 пациенти са със SТ-елевация на интракоронарната електрокардиограма. От 
пациентите с FFR < 0.8 само двама са без SТ-елевация на i.c. ЕКГ, но и при двамата FFR е над 0.75 (0.77 и 0.78). 
От проведения анализ може да се дефинира нова cut-off стойност за страничен клон след стентиране на главния 
– 0,77, със сензитивност 100% и специфичност 77%. Намерихме сигнификантна корелация между абсолютните 
стойности на FFR на СК (страничен клон) след стентиране и SТ-елевацията в миливолтове от i.c. ЕКГ (r = -0.533, p 
< 0.001). Анализът показва, че нито стойностите на FFR, нито SТ-елевацията на i.c. ЕКГ сигнификантно корелират 
с ангиографската тежест на остиалната стеноза на страничния клон непосредствено след стентиране на главния. 
Има корелация между финалната остиална стеноза на страничния клон със стойностите на FFR и i.c. ЕКГ (СК i.c. 
СТЕ: r = -0.396, p = 0.025, СК FFR: r = 0.369, p = 0.038). Единственият друг параметър, който корелира едновремен-
но с i.c. ЕКГ, SТ-елевация и FFR, е максималната SТ-елевация по време на първата балонна дилатация или стент 
имплантация (СК i.c. ЕКГ СТЕ: r = 0.798, p < 0.001, СК FFR: r = -0.455, p = 0.020). Заключение: Интракоронарната 
ЕКГ има отлични възможности за предсказване на хемодинамично значима стеноза в страничния клон посред-
ством откриване на остра исхемия при третиране на бифуркационни лезии с ПКИ.

Ключови думи:  бифуркационни стенози, FFR, ПКИ, интракоронарна ЕКГ, страничен клон
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Summary. Aim: The aim of this study is to compare intracoronary ECG ability to detect acute ischemia and FFR hemodynamic 
assessment in bifurcational lesions during PCI. Methods and Results: We had 37 patients selected based on FFR < 
0.8 in the main branch of bifurcation lesion. After stenting the main branch we made our decision of whether to treat the 
side branch based on intracoronary ECG and FFR data. Intracoronary ECG is done by connecting the proximal end of 
the guidewire with unipolar V lead. FFR was measured with Volcano PrimeWire/Prestige during intracoronary boluses of 
adenosine. We had 17 patients with FFR < 0.8 and 20 patients with ST elevation in the side branch after stenting the main 
branch. Of all patients with FFR < 0.8 only two did not have intracoronary ST elevation, in both of them the FFR value 
was > 0.75 (0.77 and 0.78). Our analysis shows a new cut-off value of 0.77 for the side branch with sensitivity of 100% 
and specificity of 77% for detecting acute ischemia. We found correlation between FFR absolute value and ST elevation 
in millivolts in the side branch after stenting the main branch (r = -0.533, p < 0.001). Our analysis showed that neither FFR 
nor i.c. ECG significantly correlates with side branch diameter stenosis after main branch stenting. There is correlation 
between final ostial stenosis in the side branch with FFR values and i.c. ECG data (SB i.c. ECG STE r = -0.396, p = 0.025,, 
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въведение

През последните години беше осъществен 
значителен напредък в лечението на бифурка-
ционни лезии [27]. Въпреки това все още няма 
ясни критерии за третирането на страничния 
клон. Вече е общоприето, че FFR може да иден-
тифицира хемодинамично значими лезии, при 
които се налага интервенция [1, 8, 15, 16, 19, 20, 
21, 23, 28, 31]. Проучванията, включващи FFR 
при лечение на бифуркационни лезии, показват 
несъответствие между ангиографските и функ-
ционалните оценки на остиалната стеноза на 
страничния клон след стентиране на главния [1, 
8, 15, 16, 19, 21, 28, 31]. Провеждането на FFR 
не е винаги технически възможно [13]. Коронар-
ният водач, използван за измерване на FFR, не 
може да бъде използван симултантно със стен-
тиране на главния съд (Jail), често преминава-
нето през стратове на стента е свързано с из-
вестни затруднения [2, 6]. Съществуват и други 
методологични проблеми при оценката на лезии 
с FFR – възможно е въпреки стойности под 0,8 
наличието на достатъчно кръвоток след стено-
зата, а при стойности над 0,8 да има изява на 
миокардна исхемия, в първия случай има риск 
от допълнителни ненужни интервенции, а във 
втория – от неоптимално третиране на лезията 
[14, 22]. Нужен е допълнителен метод, който да 
е свързващо звено между миокардната исхемия 
и хемодинамичната оценка.

Интракоронарна ЕКГ е установен метод за мо-
ниториране на исхемия по време на перкутанна ин-
тервенция [3, 4, 9, 10, 12, 29, 30]. Възможностите за 
откриване на миокардна исхемия са още в най-ран-
ните стадии – преди повърхностната ЕКГ или поява 
на ангина. Нашата хипотеза е, че остиалната сте-
ноза в страничния клон, настъпваща след стенти-
ране на главния съд, може да предизвиква остра 
исхемия. Целта на проучването е да верифицира 
i.c. ЕКГ данни за исхемия, генерирани от остиална 
стеноза на страничния клон, и да го сравни с хемо-
динамичната ѝ оценка (FFR). 

Материал и Методи

Селекция на пациенти
Изследвани са пациенти със стабилна или нес-

табилна ангина. Включващи ангиографски крите-
рии са: третиране на бифуркационна лезия на на-
тивна коронарна артерия – главен съд с диаметър 
≥ 2,5 mm и ≤ 4,5 mm и страничен клон с диаметър 
≥ 2,0 mm. Изключени са пациентите с миокарден 
инфаркт със SТ-елевация и тези с коморбидност с 
очаквана продължителност на живот, по-малка от 
една година. Други изключващи фактори са: 

1) Сигнификантна стволова стеноза;
2) Хронична оклузия преди страничния клон;
3) Третираната лезия да е локализирана в арте-

рия, свързана с инфаркт;
4) Пациенти с ФИ < 30%;
5) Пациенти с хемодинамично значими клапни 

лезии или първична кардиомиопатия и 
6) Пациенти с бедрен блок, предсърдно мъжде-

не/трептене с невъзможност да се определи изое-
лектрична линия.

Дефиниция на крайните цели
Корелация и динамична връзка между стой-

ностите на FFR и i.c. ЕКГ. Елевация > 1 mm на 
SТ-сегмента на i.с. ЕКГ е считана за сигнификантна 
исхемия. FFR стойност ≤ 0,8 е считана за маркер за 
функционална хемодинамична значимост. Постпро-
цедурният миокарден инфаркт е дефиниран като 
постпроцедурно покачване на тропонин I концен-
трация > 5 пъти над горната граница. Сигнификант-
но покачване на тропонин се дефинира като 20% 
постпроцедурно покачване.

Процедура
Стратегията за перкутанната процедура е про-

визионно стентиране. Прилагана е стандартна доза 
Хепарин – 100 U/kg i.v. Антиагрегантната терапия 
при пациентите е натоварваща доза от 600 mg 
Клопидогрел и 300 mg Аспирин преди процедура-
та, при пациентите с нестабилна ангиона е 180 mg 
Тикагрелор и 300 mg Аспирин преди процедурата. 
Приложението на GP IIB/IIIA инхибитор е интрапро-

SB FFR: r = 0.369, p = 0.038). The only parameter that correlates with both i.c. ECG and FFR value is the maximal 
ST elevation during balloon inflation or stent implantation (SB i.c. ECG STE: r = 0.798, p < 0.001, SB FFR: r = -0.455,  
p = 0.020). Conclusion: Intracoronary ECG has abilities to predict hemodynamically significant stenosis in the SB based 
on the acute ischemia during PCI. 

Key words: bifurcation, FFR, PCI, intracoronary ECG, side branch

Address for 
correspondence:

Liubomir Dosev, MD, Clinic of Cardiology, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska”,  
1 “Sv. G. Sofiyskiy”, Bg – 1431 Sofia, e-mail liubodosev@gmail.com



Д. Василев, Л. Досев, К. Карамфилов и др.24

цедурно решение на оператора, но не се прилага 
предпроцедурно. Преди имплантиране на стента се 
измерват стойности на FFR в главния и страничния 
клон с Volcano PrimeWire или PrimeWire Prestige 
(Volcano Corp., USA). Поставят се два коронарни 
водача – един в главния съд и един в страничния 
клон, като интракоронарната ЕКГ се извежда по-
средством свързване на проксималния край на 
коронарния водач към V униполярно отвеждане 
посредством клипс тип алигатор. Дисталният край 
на водача е зоната на интерес, която се монитори-
ра – главен клон дистален сегмент, страничен клон 
дистален сегмент, зона непосредствено под стента.

След стентиране на главния клон се провеждат 
и записват нови i.c. ЕКГ в двата клона. За измер-
ване на стойности на FFR се въвежда използвани-
ят в началото на процедурата PrimeWire/Prestige 
в главния съд с последващото му преминаване и 
през стратовете на стента в страничния клон. FFR 
измерванията се провеждат с i.c. приложение на 
аденозин в покачващи се дози 60 µg, 120 µg и 240 
µg. Тези измервания се повтарят след всеки допъл-
нителен нов етап – кисинг, евантуално стентиране 

на страничния клон. На края на процедурата отново 
се измерват i.c. ЕКГ и FFR в двата клона.

Предилатацията на главния клон е задължи-
телна. Финалният кисинг или последващи балонни 
дилатации зависят от преценката на оператора. 
Протоколът на проучването предвижда в случаите 
на SТ-елевация в страничния клон, след стентира-
не на главния, да се провежда балонна дилатация 
на остиалната стеноза. Имплантирането на стент 
в страничния клон се налага при по-слаб от TIMI 3 
кръвоток, когато високостепенната остиална стено-
за на страничния клон остава и след кисинг и па-
циентът е симптомен. Използвани са единствено 
everolimus-, sirolimus- или zotarolimus-излъчващи 
стентове. Ангиографският успех се дефинира като 
финална стеноза в главния съд < 20% и остиална 
стеноза в страничния клон < 70% (без сигнификант-
на дисекация) и нормален кръвоток в третираната 
артерия. При процедурен успех се изключва въз-
никването на вътреболнично нежелано събитие – 
смърт, инсулт, миокарден инфаркт (нови Q-зъбци 
или покачване с повече от 5 пъти концентрацията 
на тропонин). Тези стъпки са описани във фиг. 1.

Фиг. 1. Схема на процедурните стъпки

Анализ на интракорнарната електрокардиограма
Подробно описание на извършвания от нашата 

група анализ е осъществено в предишна публика-
ция [30]. Накратко, всяко изменение на SТ-сегмен-
та в i.c. отвеждане или в периферни отвеждания се 
записва по време на всеки етап на интервенцията. 
Записите на интракоронарната ЕКГ и периферната 
ЕКГ заедно с кривите на аортно налягане се прин-
тират и интерпретират. Използваната скорост е 50 
mm/s, при ампитуда 10 mm/mV. SТ-сегмент еле-
вацията в i.c. отвеждане, която се дефинира като 
максимална, е тази, която се появява след първата 
дилатация – 20-30 s след пълната оклузия на съда.

Ангиографски анализ
Качественият ангиографски анализ се про-

вежда с безплатна програма (Dicom Works version 

3.1.5 b, Paris, http://www.dicomworks.com/). Калиб-
рация на катетъра е използвана във всички слу-
чаи. Бифуркационните лезии се класифицират 
според Медина класификацията, като се използ-
ва индекс 1 за стенози, по-големи от 50%, и ин-
декс 0 при стенози, по-малки от 50%. Случаите 
със стеноза над 50% на страничния клон се де-
финират като „истински“ бифуркации. Промените 
в степента на стенозата в страничния клон след 
стентиране на главния и в края на процедурата се 
записват и анализират.

Статистически анализ
Разликите в групите пациенти се анализират с 

t-тест, ако разпределенията не са нормални, се про-
веждат Wilcoxon sign-ranked тест и Mann-Whitney 
U-тест. ANOVA е използван за сравняване на данни-
те в случаите, при които данни са равностойно раз-
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пределени, в другите случаи е използван Kruskall-
Wallis тест. Всички унивариантни прогнос тични па-
раметри с р < 0,1 са включени в мултивариантен 
модел. Chi-square тест е използван за анализ. Про-
учването е инициирано от главния изследовател и 
е финансирано от (УМБАЛ „Александровска“ − Со-
фия). Одобрено е от локалната етична комисия.

резУлтати

Селектирани са общо 37 пациенти на базата на 
хемодинамично значима стеноза на главния клон. 
Ангиографските, процедурни и демографски пока-
затели на всички 37 пациенти с хемодинамично сиг-
нификантна стеноза на главния клон са показани в 
табл. 1 и 2.

В най-голям процент третираният съд е ЛАД 
(90%). Групите са добре балансирани, без сигни-
фикантни разлики в параметрите, всички пациенти 
са провеждали статинова терапия. При пациен-
тите с FFR < 0,8 по-често се наблюдават диабет, 
каротидна болест, те приемат по-рядко бета-бло-
кери и калциеви антагонисти. Пациентите с FFR > 
0,8 в страничния клон, след стентиране на глав-
ния са с по-големи по размер съдове, с по-малка 
изходна стеноза, без да се достига статистическа 
сигнификантност. Финалната остиална стеноза на 
страничния клон е най-голяма в тази група поради 
липса на показания за допълнително третиране на 
страничния клон след стентиране на главния клон 
(табл. 3 и 4).

Таблица 3. Демографски и други показатели според FFR на страничния клон след стентиране на главния

Показател Страничен клон FFR след стенти-
ране ≤ 0.80, n = 17

Страничен клон FFR след стен-
тиране > 0.80, n = 20 P

Възраст (години) 66 ± 9 64 ± 12 0.498
Пол – мъжки, n (%) 11 (65) 14 (70) 0.398
Дислипидемия, n (%) 16 (94) 14 (70) 0.213
Диабет, n (%) 10 (59) 6 (30) 0.082
ХБЗ, n (%) 6 (35) 4 (20) 0.193
Каротидна болест, n (%) 3 (18) 0 0.053
Преферна съдова болест, n (%) 2 (12) 0 0.109
Тютюнопушене, n (%) 14 (82) 11 (55) 0.291
Предишен миокарден инфаркт, n (%) 5 (29) 7 (35) 0.673
Предишна ПКИ, n (%) 10 (59) 9 (45) 0.216
Бета-блокери, n (%) 12 (71) 19 (95) 0.051
ACE инхибитори/ARB, n (%) 14 (82) 16 (80) 0.871
Калциеви антагонисти, n (%) 10 (59) 6 (30) 0.082
Предсърдно мъждене, n (%) 2 (12) 3 (15) 0.691
ЛК фракция на изтласкване, % 55 ± 6 57 ± 7 0.931
Продължителност на хоспитализацията, дни 4 ± 2 3 ± 1 0.659

Таблица 1. Показатели на включените пациенти

Показател FFR главен клон  
≤ 0.80, n = 37

Възраст (години) 65 ± 10
Пол – мъжки, n (%) 22 (69)
Хипертония, n (%) 37 (100)
Дислипидемия, n (%) 26 (81)
Диабет, n (%) 14 (44)
Хронично бъбречно заболяване, n (%) 8 (26)
Каротидна болест, n (%) 3 (9)
Периферна съдова болест, n (%) 2 (6)
Тютюнопушене, n (%) 21 (67)
Предишен миокарден инфаркт, n (%) 10 (31)
Предишна ПКИ, n (%) 17 (53)
Бета-блокер, n (%) 27 (84)
ACE инхибитор/ARB, n (%) 27 (84)
Калциев антагонист, n (%) 14 (44)
Предсърдно мъждене, n (%) 5 (16)
ЛК фракция на изтласкване, % 56 ± 6

Хронично бъбречно заболяване се дефинира по формулата на 
Cockroft–Gault < 60 ml/min

Таблица 2. Ангиографски показатели на включените 
пациенти

FFR Главен клон  
≤ 0.80, n = 37

SYNTAX сбор 15 ± 4 
MV RVD, мм 3.3 ± 3
MV % DS, % 63 ± 14
MB RVD, мм 2.97 ±.21
MB % DS, % 68 ± 9
SB RVD, мм 2.48 ±.28
SB %DS, % 51 ± 19
Процедурни характеристики
ЛАД/диагонален клон 33 (89)
Лцх/маргинален клон 3 (8)
ДКА – ПД/Л 1 (3)
Триклонова коронарна болест, % 15 (41)
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Възможните комбинации след поставяне на 
стент в главния съд (FFR > или < 0,8 и i.c. ЕКГ със 
или без SТ-елевация) са показани на фиг. 2. Общо 
17 пациенти имат FFR стойност < 0,8 в страничния 
клон след стентиране и 20 пациенти са със SТ-еле-
вация в i.c. ЕКГ от страничния клон. От пациенти-
те с FFR < 0,8 само двама няма SТ-елевация, но 
и двамата имат FFR > 0,75 (съответно 0,77 и 0,78). 

Поради това, че те попадат в „старата“ сива зона, 
след анализ се дефинира нов cut-off за FFR на 
страничен клон (след стентиране на главния) 0,77 
със сензитивност 100% и специфичност 77%. В 
табл. 5 представяме анализ на сензитивността на 
двете приети стойности 0,75 и 0,8, сравнени с тази 
нова стойност 0,77. Както се вижда, със стойност 
0,77 се достига точност до 90%.

Таблица 4. Ангиографски характеристики на пациентите, базирани на FFR измерване в страничния клон през 
стратовете на стента на главния клон

SB FFR after stenting ≤ 0.80 SB FFR after stenting > 0.80 p
MV RVD, mm 3.21 ± 0.27 3.39 ± 0.24 0.081
MV %DS, % 62 ± 15 63 ± 13 0.903
MB RVD, mm 2.90 ± 0.19 3.04 ± 0.21 0.081
MB %DS, % 71 ± 13 65 ± 6 0.058
SB RVD, mm 2.45 ± 0.25 2.52 ± 0.31 0.525
SB %DS, % 59 ± 19 45 ± 16 0.360
SB %DS, post stenting, % 72 ± 24 64 ± 23 0.374
SB %DS, final, % 27 ± 29 50 ± 33 0.047
Диаметър на стента, mm 3.08 ± 0.31 3.29 ± 0.31 0.192
Дължина на стента, mm 49 ± 22 43 ± 24 0.371
Налягане при поставяне на стента, atm. 13 ± 2 13 ± 2 0.878
Kissing балонна инфлация, n (%) 12 (71) 3 (15) 0.001
Поставяне на втори стент в страничния клон, n (%) 4 (24) 0 (0) 0.386

Фиг. 2. Различни комбинации на FFR и i.c. ЕКГ в страничния клон
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Открива се сигнификантна корелация между 
абсолютните стойности на FFR от страничния 
клон и измерената в милиметри i.c. SТ-елевация 
(r = -0.533, p < 0.001, фиг. 4). Интересно е, че нито 
SТ-елевацията, нито FFR стойността корелират с 
ангиографската тежест на стенозата на странич-
ния клон след стентиране на главния. Двата па-
раметъра корелират само с финалната стеноза (в 
края на процедурата) на страничния клон (СК i.c. 
ЕКГ СТЕ: r = -0.396, p = 0.025, СК FFR: r = 0.369, p 
= 0.038). Другият параметър, който корелира със 
стойностите на FFR и i.c. ЕКГ, СТЕ е максимал-
ната елевация в страничния клон след първата 
балонна дилатация или имплантиране на стент 

(SB i.c. ECG STSE: r = 0.798, p < 0.001, SB FFR: 
r = -0.455, p = 0.020). Няколко параметъра имат 
тенденция за статистическа корелативна сигни-
фикантност (р < 0,1) – каротидна болест, използ-
ване на бета-блокер, серумен креатинин, креатин 
фосфокиназа МВ фракция постпроцедурно, диа-
метър на главния съд, изходен процент на стено-
за на страничния клон.

Двама пациенти са починали по време на 6-ме-
сечното проследяване. Единият е починал на вто-
рия месец от мозъчна хеморагия, вторият − в авто-
мобилна катастрофа 4 месеца след ПКИ. При всич-
ки други пациенти няма нежелани събития, нито 
значими оплаквания.

Фиг. 3. ROC криви анализ за откриване на cut-off стойност за FFR в 
страничния клон, базирана на i.c. SТ-елевация, използвана за ре-
ференция

 
Таблица 5. Анализ на сензитивността и различни cut-off за предикция на ST-елевация в страничния клон според 
стойностина FFR на страничния клон през стратовете на стента на главния клон

Сензитивност, % Специфичност, % ППС, % НПС, % Точност, %
FFR ≤ 0.80 85 73 79 80 79
FFR ≤ 0.75 100 67 64 100 79
FFR ≤ 0.77 100 77 79 100 88

ППС – позитивна прогностична стойност, НПС – негативна прогностична стойност

Фиг. 4. Корелация между FFR и i.c. ЕКГ в страничния клон (вляво). Разлики във FFR стойности при пациенти със и без SТ-елевация (вдясно)



Д. Василев, Л. Досев, К. Карамфилов и др.28

обсъждане

От данните, които получихме, възникват някол-
ко въпроса. Първо, демонстрирахме отличните въз-
можности i.c. ЕКГ чрез регистриране на остра исхе-
мия (SТ-елевация) да открива хемодинамично зна-
чими стенози (FFR данни) на страничния клон след 
стентиране на главния клон. Открихме линеарна 
корелация между абсолютните стойности на FFR 
и SТ-сегмент елевацията, което е директна връзка 
между исхемия и хемодинамични характеристики 
на стенозата. Това е първият директен запис на хе-
модинамични и исхемични промени при пациенти. 
Остро появяващата се стеноза на страничния клон 
е подобна на експериментално създадена стеноза 
при опити с животни в ранните години на изучава-
не на исхемията [11, 17, 18, 26]. Поради факта, че 
исхемията е вазодилататор, не е учудващо, че i.c. 
ЕКГ промени корелират с FFR стойностите. Важно 
е да се отбележи, че при стойности на FFR < 0,8 за 
страничния клон, стойността преди и след прило-
жение на аденозин не е значително различна, осо-
бено в групата FFR < 0,7. От нашия анализ стой-
ности на FFR < 0,77 с по-голяма вероятност пред-
полагат исхемични промени. Интересно е, че двата 
показателя SТ-елевация след стентиране и FFR 
< 0,8 след стентиране, корелират с максималната 
SТ-елевация след първата дилатация. Практически 
остава някаква степен на исхемия въпреки възста-
новяването на кръвоток в съда, демонстрирайки, 
че резидуалната стеноза е кръвоток-лимитиращ 
фактор. Тези пациенти вероятно са с недостатъчно 
колатерали или с по-слаба прекондиция, по-чувст-
вителни за исхемия [7, 24]. На теория i.c. ЕКГ дава 
възможност за откриване на механизмите на исхе-
мия. Например, ако има SТ-елевация дистално в 
страничния клон, без да се наблюдава в прокси-
малната му част, вероятно се касае за дистална 
емболизация – такива пациенти нямат подобрение, 
ако се постави стент в проксималния сегмент на 
страничния клон. Ако SТ-елевацията е само в про-
ксималния сегмент на страничния клон, вероятно 
дистално няма такава поради наличие на колате-
рално кръвообращение – при такива пациенти ве-
роятно балонна дилатация в остиума би възстано-
вила кръвотока проксимално. Ако SТ-елевация има 
дистално и проксимално, най-вероятно се касае за 
хемодинамично значима остиална стеноза. Всички 
тези три типа на i.c. промени бяха наблюдавани по 
време на проучването. В анализа те са обединени 
в един показател (SТ-елевация), но е вероятно да 
имат различни прогностични значимости. Няколко 
пациенти са със SТ-елевация и хемодинамично не-
значима стеноза (FFR > 0,8), при тях вероятно се 

касае за дистална емболизация или коронарен спа-
зъм. Тази хипотеза остава да бъде потвърдена.

лиМитиращи фактори

Основен лимитиращ фактор е малкият брой па-
циенти, включени в проучването. При изчисляване 
на необходимия брой случаи за провеждане на не-
инфериорно сравнително проучване, предвид често-
тата на исхемия в страничния клон и нормалния про-
цент на отпаднали от проследяването, ще ни тряб-
ват около 800 пациенти за доказване на тази теза. 
Поради това нашето проучване може да е хипотеза, 
която да бъде доказана с по-голямо проучване.

заключение

Интракоронарната ЕКГ и записът на SТ-сег-
мента след стентиране на главния клон при коро-
нарни бифуркации имат отлична сензитивност и 
специфичност за предсказване на хемодинамично 
значими стенози (FFR стойност). Нужни са бъдещи 
проучвания, за да се докаже клиничната и прогнос-
тична значимост на i.c. ЕКГ. 
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Резюме. Цел: Целта на това проучване е да се сравнат ангиографските данни с хемодинамичната оценка с FFR на би-
фуркационни стенози. Методи и резултати: Общо 73-ма пациенти бяха селектирани на базата на ангиографски 
значима (> 50%) стеноза на главния съд. FFR беше проведен на всяка ангиографски значима стеноза. Пациентите 
с положителен FFR < 0,8 бяха третирани с перкутанна интервенция. Интервенционалната стратегия за страничния 
клон след стентиране на главния съд е също водена от FFR оценка. Втората група пациенти останаха на оптимална 
медикаментнозна терапия. От всички пациенти с ангиографски значима стеноза само 55% бяха с хемодинамично 
значима стеноза, въпреки че двете групи нямат сигнификантни демографски и ангиографски разлики в характерис-
тиките си. При проследяването на пациентите в групата с отрицателен FFR не се наблюдаваха нежeлани събития. 
В групата на FFR положителните болни с проведена ПКИ смъртността е 5,5% (n = 2). Заключение: Въпреки ан-
гиографските данни за сигнификантна стеноза на главния съд, след хемодинамична оценка с FFR приблизително 
половината пациенти са с хемодинамично незначима стеноза, което показва риска за пациента от предприемане 
на ПКИ на бифуркационни стенози въз основа само на ангиографски данни и в допълнение подкрепя стратегията 
на FFR базирана интервенция.
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Summary. Aim: The aim of this study is to compare angiographic and hemodynamic data of bifurcation stenosis. Methods and 
Results: We selected 73 patients based on angiographic significant (> 50%) stenosis in the main branch. We did FFR 
to all of them. Patients with FFR < 0.80 went through percutaneous intervention. PCI strategy for the side branch after 
stenting the main branch was FFR-guided. The second group of patients (FFR in MB > 0.8) had optimal medical treatment 
without PCI. Only 55% of all patients had hemodynamically significant stenosis, although there were no demographic and 
angiographic differences between the two groups. During follow-up in the second group (FFR > 0.8) there were no adverse 
events. Mortality rate in PCI group was 5.5% (n = 2). Conclusion: Although all patients had angiographically significant 
stenosis only half of them were hemodynamically significant and only these needed PCI treatment. FFR-guided treatment 
of bifurcation stenosis could potentially lower number of PCI and we should not rely only on angiographic data.
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въведение

През последните години беше осъществен зна-
чителен напредък в лечението на бифуркационните 
лезии [7]. Вече е общоприето, че FFR може да стра-
тифицира хемодинамично значимите лезии, при 

които се налага интервенционално третиране [1, 2, 
3, 4, 6]. Проучванията, включващи FFR при лечение 
на бифуркационни лезии, показват несъответствие 
между ангиографските и функционалните оценки 
на остиални стенози на страничния клон след стен-
тиране на главния съд [1, 2, 3, 4, 6].
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Материал и Методи

В проучването са включени пациенти със ста-
билна или нестабилна ангина. Включващи анги-
ографски критерии са: третиране на бифуркацион-
на лезия на нативна коронарна артерия – главен 
съд с диаметър ≥ 2,5 mm и ≤ 4,5 mm и страничен 
клон с диаметър ≥ 2,0 mm; ангиографски значима 
(> 50%) стеноза на главния съд. Изключени са па-
циентите с миокарден инфаркт със SТ-елевация и 
тези с коморбидност, с очаквана продължителност 
на живот, по-малка от една година. Други изключва-
щи фактори са: 

1) сигнификантна стволова стеноза;
2) хронична оклузия преди страничния клон;
3) локализация на третираната лезия в артерия, 

свързана с инфаркт;
4) пациенти с ФИ < 30%;
5) пациенти с хемодинамично значими клапни 

лезии или първична кардиомиопатия.

Дефиниция на крайните цели
FFR стойност ≤ 0,8 е считана за маркер за функ-

ционална хемодинамична значимост. Постпроцеду-
рният миокарден инфаркт е дефиниран като пост-
процедурно покачване на концентрацията на тропо-
нин I > 5 пъти над горната граница. Сигнификантно 
покачване на тропонин се дефинира като 20% пост-
процедурно покачване.

Процедура
Провизионното стентиране е избраната стра-

тегия за перкутанна интервенция. Прилага се стан-
дартна доза на хепарин 100 U/kg i.v. Антиагрегант-
ната терапия при пациентите е натоварваща доза 
от 600 mg Клопидогрел и 300 mg Аспирин преди 
процедурата, при пациентите с нестабилна ангина 
е 180 mg Тикагрелор и 300 mg Аспирин преди про-
цедурата. Приложението на GP IIB/IIIA инхибитор е 
интрапроцедурно решение на оператора, но не се 
прилага преди процедурата. Преди имплантиране на 
стента се провежда измерване на стойности на FFR 
в главния и страничния клон с Volcano PrimeWire или 
PrimeWire Prestige (Volcano Corp., USA).

След стентиране на главния клон се измерват 
стойностите на FFR в главния и страничния клон, 
като се въвежда използваният в началото на проце-
дурата PrimeWire/Prestige в главния съд, с послед-
ващо преминаване и през стратовете на стента в 
страничния клон. FFR се провежда с i.c. приложе-
ние на аденозин в покачващи се дози 60 µg, 120 µg 
и 240 µg. Тези измервания се повтарят след всеки 
допълнителен нов етап – кисинг, евентуално стен-
тиране на страничния клон. Накрая на процедурата 
отново се измерва FFR в двата клона.

Предилатацията на главния клон е задължи-
телна. Финалният кисинг или последващи балонни 
дилатации са оставени на преценката на операто-
ра. Протоколът на проучването предвижда в слу-
чаите на FFR < 0,8 в страничния клон, след стен-
тиране на главния, да се извърши балонна дила-
тация на остиалната стеноза. Имплантирането на 
стент в страничния клон се налага при по-бавен 
от TIMI 3 кръвоток, където високостепенната ости-
ална стеноза на страничния клон остава и след 
провеждането на кисинг и при наличие на симп-
томатика. Използвани са единствено everolimus-, 
sirolimus- или zotarolimus-излъчващи стентове. 
Ангиографският успех се дефинира като финална 
стеноза в главния съд < 20% и остиална стеноза в 
страничния клон < 70% без сигнификантна дисека-
ция и нормален кръвоток в третираната артерия. 
В края на процедурата се извършва и финална 
хемодинамична оценка на главния и страничния 
клон, като за добър финален резултат се счита 
FFR стойност > 0,8. При процедурен успех се из-
ключва възникването на вътреболнично нежелано 
събитие – смърт, инсулт, миокарден инфаркт (нови 
Q-зъбци или покачване с повече от 5 пъти концен-
трацията на тропонин).

Ангиографски анализ
Качественият ангиографски анализ се про-

вежда с безплатна програма (Dicom Works version 
3.1.5b, Paris, http://www.dicomworks.com/). Кали-
брацията на катетъра е осъществена при всички 
лезии. Бифуркационните стенози се класифицират 
според Медина класификацията, като се използва 
индекс 1 за стенози, по-големи от 50%, и индекс 0 
при стенози, по-малки от 50%. Случаите със сте-
ноза над 50% на страничния клон се дефинират 
като „истински“ бифуркации. Промените в степен-
та на стеноза в страничния клон след стентиране 
на главния и в края на процедурата се записват и 
анализират.

Статистически анализ
Разликите в групите пациенти се анализират 

с t-тест, ако разпределенията не са нормални, 
се провеждат Wilcoxon sign-ranked тест и Mann-
Whitney U-тест. ANOVA е използван за сравнява-
не на дан ните в случаите, при които данните са 
равностойно разпределени, в другите случаи е из-
ползван Kruskall-Wallis тест. Всички унивариантни 
прогнос тични параметри с р < 0,1 са включени в 
мултивариантен модел. Chi-square тест е използ-
ван за анализ. Проучването е инициирано от глав-
ния изследовател и финансирано от УМБАЛ „Алек-
сандровска“ − София. Одобрено е от локалната 
етична комисия.
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резУлтати

От общо от 73-ма скринирани пациенти 6-ма са 
изключени поради недостатъчни данни от първо-
началния FFR. В първата група попадат всичко 37 
пациенти, селектирани на базата на хемодинамич-
но значима стеноза на главния клон. Във втората 
група са 30 пациенти, оценени с хемодинамично не-
значима стеноза на главния съд (при 5 от пациенти-
те значимата стеноза е само на страничния клон). 
Втората група – с ангиографски сигнификантна и 

хемодинамично несигнификантна стеноза – съста-
влява 45% от пациентите. 

Сравнихме клиничните и ангиографските по-
казатели на двете кохорти – FFR сигнификантни 
и несигнификантни в двата клона в таблица 1 и 2. 
В групата на несигнификантни FFR пациентите са 
по-често пушачи, лекувани с бета-блокер, с по-ви-
сока честота на предсърдно мъждене и по-висока 
фракция на изтласкване на лявата камера, с по-ни-
сък Syntax сбор, по-рядко са с многоклонова коро-
нарна болест и с по-малка стеноза на главния клон. 

Таблица 1. Показатели на включените и изключените пациенти

Показател FFR главен клон ≤ 0.80, N = 37 FFR главен клон > 0.80, N = 25 P-стойност
Възраст (години) 65 ± 10 68 ± 10 0.273

Пол – мъжки, n (%) 22 (69) 11 (44) 0.062
Хипертония, n (%) 37 (100) 25 (100) 1.0
Дислипидемия, n (%) 26 (81) 22 (88) 0.853
Диабет, n (%) 14 (44) 11 (44) 0.486

Хронично бъбречно заболяване, n (%) 8 (26) 9 (36) 0.419

Каротидна болест, n (%) 3 (9) 1 (4) 0.192

Периферна съдова болест, n (%) 2 (6) 3 (12) 0.187
Тютюнопушене, n (%) 21 (67) 8 (33) 0.021
Предишен миокарден инфаркт, n (%) 10 (31) 3 (12) 0.076
Предишна ПКИ, n (%) 17 (53) 13 (52) 0.362
Бета-блокер, n (%) 27 (84) 25 (100) 0.039
ACE инхибитор/ARB, n (%) 27 (84) 21 (84) 0.452

Калциев антагонист, n (%) 14 (44) 12 (48) 0.589

Предсърдно мъждене, n (%) 5 (16) 11 (44) 0.023
ЛК фракция на изтласкване (%) 56 ± 6 60 ± 8 0.038

Хронично бъбречно заболяване се дефинира по формулата на Cockroft–Gault < 60 ml/min

Таблица 2. Ангиографски показатели на включените и изключените пациенти (FFR > 0.80 в двата клона)

FFR Главен клон ≤ 0.80, N = 37 FFR Главен клон > 0.80, N = 25 P

SYNTAX сбор 15 ± 4 11 ± 5 0.102
MV RVD (mm) 3.3 ± 0.3 3.3 ±.2 0.382
MV % DS (%) 63 ± 14 49 ± 13 0.001
MB RVD (mm) 2.97 ± 0.21 2.90 ± 0.18 0.485
MB % DS (%) 68 ± 9 53 ± 16 0.001
SB RVD (mm) 2.48 ± 28 2.39 ± 26 0.294
SB % DS (%) 51 ± 19 53 ± 20 0.831
Процедурни характеристики P
ЛАД/диагонален клон 33 (89) 21 (84)

0.211Лцх/маргинален клон 3 (8) 2 (8)
ДКА – ПД/ПЛ 1 (3) 2 (8)
Триклонова коронарна болест (%) 15 (41) 4 (16) 0.044

Ангиографските, процедурните и демографски-
те показатели на всички 37 пациенти със сигнифи-
кантна стеноза на главния клон са показани в таб-
лица 3 и 4.

В най-голям процент третираният съд е ЛАД 
(90%). Групите са добре балансирани, без сиг-

нификантни разлики в параметрите, всички па-
циенти са провеждали статинова терапия. При 
пациентите с FFR < 0,8 по-често се наблюдават 
диабет, каротидна болест. Те по-рядко приемат 
бета-блокери и калциеви антагонисти. Двете гру-
пи са със сходен Syntax сбор (14 ± 3 спрямо 12 ± 
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4, p = 0.749). Оказва се, че пациенти с по-висок 
FFR по-често имат триклонова коронарна болест, 
без да се достига статистическа сигнификантност 
(47% спрямо 33%, p = 0.645). Не се наблюдава 
статистически значима разлика в двете групи по 
отношение на количестовото използван контраст, 
флуроскопичното и общото процедурно време. 
Пациентите с FFR > 0,8 в страничния клон след 
стентиране на главния, са с по-големи по раз-

мер съдове, с по-малка изходна стеноза, без да 
се достига статистическа сигнификантност. Фи-
налната остиална стеноза на страничния клон е 
най-голяма в тази група поради липса на показа-
ния за допълнително третиране на страничния 
клон след стентиране на главния клон. Интерес-
но е, че FFR стойността на страничния клон след 
стентиране на главния клон, не корелира със сте-
пента на стеноза на страничния клон. 

Таблица 3. Демографски и други показатели според FFR на страничния клон след стентиране на главния

Показател Страничен клон FFR след 
стентиране ≤ 0.80, n = 17

Страничен клон FFR след стентиране  
> 0.80, n = 20 P

Възраст (години) 66 ± 9 64 ± 12 0.498

Пол – мъжки, n (%) 11 (65) 14 (70) 0.398

Дислипидемия, n (%) 16 (94) 14 (70) 0.213

Диабет, n (%) 10 (59) 6 (30) 0.082

ХБЗ, n (%) 6 (35) 4 (20) 0.193

Каротидна болест, n (%) 3 (18) 0 0.053

Периферна съдова болест, n (%) 2 (12) 0 0.109

Тютюнопушене, n (%) 14 (82) 11 (55) 0.291

Предишен миокарден инфаркт, n (%) 5 (29) 7 (35) 0.673

Предишна ПКИ, n (%) 10 (59) 9 (45) 0.216

Бета-блокери, n (%) 12 (71) 19 (95) 0.051

ACE инхибитори/ARB, n (%) 14 (82) 16 (80) 0.871

Калциеви антагонисти, n (%) 10 (59) 6 (30) 0.082

Предсърдно мъждене, n (%) 2 (12) 3 (15) 0.691

ЛК фракция на изтласкване (%) 55 ± 6 57 ± 7 0.931

Продължителност на хоспитализацията (дни) 4 ± 2 3 ± 1 0.659

Таблица 4. Ангиографски характеристики, базирани на FFR на страничния клон след стентиране на главния съд 
(през стратовете на стента)

SB FFR след стентиране на 
главния съд ≤ 0.80

SB FFR след стентиране на 
главния съд > 0.80 p

MV RVD (mm) 3.21 ± 0.27 3.39 ± 0.24 0.081

MV %DS, % 62 ± 15 63 ± 13 0.903

MB RVD (mm) 2.90 ± 0.19 3.04 ± 0.21 0.081

MB %DS, % 71 ± 13 65 ± 6 0.058

SB RVD (mm) 2.45 ± 0.25 2.52 ± 0.31 0.525

SB %DS (%) 59 ± 19 45 ± 16 0.360

SB %DS, post stenting (%) 72 ± 24 64 ± 23 0.374

SB %DS, final (%) 27 ± 29 50 ± 33 0.047

Диаметър на стента (mm) 3.08 ± 0.31 3.29 ± 0.31 0.192
Дължина на стента (mm) 49 ± 22 43 ± 24 0.371

Налягане при поставяне на стента (atm.) 13 ± 2 13 ± 2 0.878

Kissing-балонна инфлация, n (%) 12 (71) 3 (15) 0.001

Поставяне на втори стент в страничния клон, n (%) 4 (24) 0 (0) 0.386
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В групата на оптимална медикаментозна тера-
пия не се наблюдават нежелани събития въпреки 
ангиографски значимата стеноза. При тези паци-
енти не е провеждана таргетна реваскуларизация 
по време на проследяването. От групата на паци-
ентите с проведена ПКИ двама (5,5%) са починали 
по време на 6-месечното проследяване, единият 
пациент е починал на втория месец от мозъчна хе-
морагия (2,7%), вторият е загинал в автомобилна 
катастрофа 4 месеца след перкутанната интервен-
ция. При всички други пациенти няма нежелани съ-
бития, нито значими оплаквания.

обсъждане

Един не толкова очакван резултат е, че 45% от 
пациентите с ангиографска стеноза > 50% на глав-
ния клон се оказват с негативна хемодинамична 
оценка (FFR > 0,8). Това поставя под въпрос много 
бифуркационни проучвания, където пациентите са 
със сходни на нашите ангиографски данни [3]. Ин-
тервенционалното лечение при хемодинамично не-
сигнификантни стенози едва ли ще подобри симп-
томатиката или преживяемостта на тези пациенти, 
по-вероятно е да увеличи риска от кървене (поради 
двойната антиагрегантна терапия) и стент-тромбо-
зата (особено при ПКИ с два стента). На базата на 
тези данни предлагаме при третиране на бифур-
кационна лезия да се провежда хемодинамична 
оценка, особено при стенози < 70% в диаметър с 
дължина под 15 mm.

лиМитиращи фактори

Основен лимитиращ фактор е малкият брой па-
циенти, включени в проучването. Поради това на-
шето изследване може да е хипотеза, която да бъде 
доказана с по-голям контингент.

заключение

В нашето проучване провеждането на хемоди-
намична оценка на бифуркационни лезии откри, че 
при над 40% стенозите са хемодинамично незначи-
ми, което поставя под въпрос провеждането на ПКИ 
на базата на чисто ангиографски данни и подкрепя 
стратегията на FFR водена интервенция на бифур-
кационни лезии.
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Увод

Терминология, свързана със синкопа. Кла-
сификация
Синкопът е симптом, който се изявява с пре-

ходна пълна загуба на съзнание, свързана с не-
възможност за поддържане на постурален (в из-
правено положение) тонус, с бързо и спонтанно 
възстановяване. Предполагаемият механизъм е 
церебрална хипоперфузия [13, 19, 21, 26]. Тер-
минът syncope е от гръцки произход и означава 
“прекъсване“. Загубата на съзнание е когнитив-

но (познавателно) състояние, в което човек няма 
представа за себе си и за ситуацията, с неспособ-
ност да реагира на стимули. Спонтанно премина-
ваща загуба на съзнание може да бъде разделена 
на синкоп и несинкопални състояния [19]. Несин-
копалните състояния включват припадък, хипог-
ликемия, метаболитни състояния, интоксикация 
с лекарства или алкохол и мозъчно сътресение 
вследствие травма на главата, но не се ограни-
чават само до тях. Предполага се, че основният 
механизъм на синкопа е мозъчната хипоперфузия, 
докато несинкопалните състояния се свързват с 
различни механизми.

НАШИЯТ 20-ГОДИШЕН ОПИТ В ДИАГНОСТИКАТА НА РЕФЛЕКТОРНИЯ СИНКОП – 
TILT TABLE TEST

В. Костова1, Ц. Кътова1, Т. Балабански1, Я. Симова2 и Л. Хараланов1

1Национална кардиологична болница – София; 2Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница – София

TILT-TABLE TEST – SINGLE-CENTRE TWENTY-YEAR EXPERIENCE IN REFLEX 
SYNCOPE DIAGNOSTICS

V. Kostova1, Ts. Katova1, Т. Balabanski1, Ya. Simova2 и L. Haralanov1

1National Heart Hospital – Sofia; 2Açibadem City Clinic Tokyda Hospital – Sofia

Резюме. Синкопът е симптом с различни причини, в различни популации и обстоятелства. Той дава значително отражение 
върху прогнозата на пациентите и нерядко влошава качеството им на живот. Представяме класификация на синко-
пите, тяхната етиология, епидемиология, прогноза и диагностичен подход при тези пациенти. Обобщаваме нашия 
20-годишен опит в отделението по неинвазивна функционална и образна диагностика при Националната кардиоло-
гична болница относно етиологичното изясняване и поведение при пациенти със синкоп.
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Пресинкоп са симптомите преди синкоп. Те 
могат да включват екстремна замаяност, визуални 
усещания като “тунел“, отблясъци и вариабилни 
степени на променено съзнание, без пълна загуба 
на съзнание. Пресинкопът може да прогресира до 
синкоп или да се прекрати без синкоп [18, 24].

Неизяснен синкоп, или синкоп с неопределена 
етиология е синкоп, за който причината не е опре-
делена след първоначална оценка от опитен спе-
циалист. Първоначалната оценка включва, но не се 
ограничава до задълбочена анамнеза, физикален 
статус и ЕКГ. 

Ортостатичната непоносимост е синдром, със-
тоящ се от множество симптоми, включващи често, 
повтарящо се или постоянно замайване, сърцебие-
не, треперене, обща слабост, замъглено виждане, 
непоносимост към упражнения и умора при изпра-
вяне. Тези симптоми могат да се появят със или без 
ортостатична тахикардия, ортостатична хипотония 
или синкоп [26]. Лица с ортостатична нетолерант-
ност имат ≥ 1 от тези симптоми, свързани с нама-
лена способност за поддържане на изправена поза.

Ортостатична тахикардия е постоянно увели-
чаване на сърдечната честота от ≥ 30 уд./min в рам-
ките на 10 минути след преминаване от легнала до 
напълно изправена позиция (без натоварване) (или 
≥ 40 уд./min за лица на 12-19-годишна възраст).

Ортостатична хипотония е спад на систолното 
артериално налягане (АН) ≥ 20 mm Hg или на ди-
астолното АН с ≥ 10 mm Hg при изправена поза [8, 
10, 11].

1. Първоначална, незабавна ортостатична хи-
потония е транзиторно, преходно понижаване на 
АН в рамките на 15 s след изправяне с пресинкоп 
или синкоп;

2. Класическа ортостатична хипотония е устой-
чиво намаляване на систолното АН с ≥ 20 mm Hg 
или на диастолното АН с ≥ 10 mm Hg за 3 min от 
заемане на изправена позиция на тялото;

3. Забавена ортостатична хипотония е устойчи-
во намаляване на систолното АН ≥ 20 mm Hg (или 
с ≥ 30 mm Hg при пациенти с хипертония в легнало 
положение) или диастолно АН с ≥ 10 mm Hg, което 
отнема повече от 3 min в изправена поза, за да се 
развие. Намаляването на АН обикновено е посте-
пенно до достигането на прага [10, 11].

4. Неврогенна ортостатична хипотония е под-
тип на ортостатичната хипотония и се дължи на 
дисфункция на автономната нервна система, а не е 
само поради причини от околната среда, като дехи-
дратация, лекарства. Обуславя се от лезии на цен-
тралните или периферните автономни нерви [16].

Сърдечният (кардиоваскуларен) синкоп е 
причинен от брадикардия, тахикардия или хипото-
ния поради нисък сърдечен индекс, обструкция на 

кръвообращението, вазодилатация или остра съдо-
ва дисекация [13, 21, 24].

Несърдечният синкоп се предизвиква от не-
сърдечни причини, включващи рефлекторния син-
коп, ортостатичната хипотония, дехидратацията и 
загубата на кръв.

Рефлекторният (неврално медииран) син-
коп се дължи на рефлекс, причиняващ вазодилата-
ция, брадикардия или и двете [19, 24].

1. Вазовагалният синкоп е най-честата форма 
на рефлекторен синкоп, медииран от вазовагалния 
рефлекс: 

а) Може да възникне при изправена поза (сто-
ящи или седнали или с излагане на емоционален 
стрес, болка или медицинска среда);

б) Обикновено се характеризира с изпотяване, 
топлина, гадене, бледост;

в) Свързва се с вазодепресорна хипотония и/
или брадикардия;

г) Често е последван от умора.
Типичните особености може да липсват при 

по-възрастни пациенти [26]. Вазовагалният синкоп 
често е предхождан от разпознаваеми тригери и/
или характерни продроми. Диагнозата се прави ос-
новно чрез задълбочена анамнеза, физикален пре-
глед и наблюдения на очевидци, ако има такива.

2. Синдром на каротидния синус е рефлекто-
рен синкоп, свързан със свръхчувствителност на 
каротидния синус [19]. Свръхчувствителността на 
каротидния синус е налице, когато настъпва пау-
за ≥ 3 sec и/или намалява систолното АН ≥ 50 mm 
Hg при стимулиране на каротидния синус. Това 
се случва по-често при по-възрастни пациенти. 
Свръхчувствителността на каротидния синус може 
да е свързана с вариращи степени на симптомите. 

С. Ситуационен синкоп е рефлекторен синкоп, 
свързан със специфични действия като кашлица, 
смях, преглъщане, уриниране или дефекация. 

Постурална (ортостатична) тахикардия синд-
ром (ПОТС) е клиничен синдром, който обикновено 
се характеризира с всички белези, изброени по-долу:

1. Чести симптоми, които се появяват при изп-
равяне (напр. замаяност, сърцебиене, треперене, 
обща слабост, замъглено виждане, нетолерантност 
към упражнения и умора);

2. Нарастване на сърдечната честота с ≥ 30 уд./
min по време на промяната на позицията от легна-
ло до изправено положение (или ≥ 40 уд/min при 
лица на възраст 12-19 години);

3. Липса на ортостатична хипотония (> 20 mm 
Hg редукция на систолното АН).

Симптомите, свързани с постурална тахикар-
дия синдром, включват явяващи се при стоене 
прав – като замайване, сърцебиене, несвързани с 
конкретна позиция – подуване на корема, гадене, 
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диария, коремни болки, и системни симптоми – 
например умора, нарушаване на съня, мигренозно 
главоболие. Постоянният сърдечен ритъм често е > 
120 уд./min [8, 14, 26].

Психогенен псевдосинкоп е синдром на оче-
видна, но не истинска, загуба на съзнание, която 
може да възникне при липса на идентифицируеми 
сърдечни, рефлексни, неврологични или метабо-
литни причини [15, 19].

Настоящата класификация на синкопите е па-
тофизиологична и включва 3 големи групи синкопи: 
рефлекторен (неврогенен) синкоп, синкоп в резул-
тат на ортостатична хипотония и синкоп от сърде-
чен произход (табл. 1) [19].

Епидемиология на синкопа. Честотата на раз-
пространение на синкопа е 41% при проучвания в 
САЩ, с повтарящ се синкоп при 13,5%. При наблю-
дение на 1925 произволно избрани жители на Ми-
несота (САЩ) на средна възраст 62 години (всички 
над 45 год.) 364 съобщават за епизод на синкоп в 
живота си с честота на разпространение 19%. Же-
ните съобщават за по-голямо разпространение от 
мъжете (22 срещу 15%, р < 0,001) [6, 7].

Предиктори за повторни синкопи при по-въз-
растните са аортна стеноза, нарушена бъбречна 
функция, AВ блок или ЛББ, мъжки пол, хронична 
обструктивна белодробна болест, сърдечна недос-
татъчност, предсърдно мъждене, напреднала въз-
раст и рязко увеличаване на честотата след 70-го-
дишна възраст.

Рефлекторният синкоп е най-чест (21%), 
последван от сърдечния синкоп (9%) и ортостатич-
на хипотония (9%), а при 37% причината на синкопа 

е неизвестна. При пациенти със сърдечна недос-
татъчност ІІІ-ІV клас по NYHA синкопът се развива 
при от 12 до 14% [7, 20].

Синкопът е с различна прогноза, която варира 
от бенигнена до животозастрашаваща. Стратифи-
кацията на риска е важна за избор на лечението 
и предотвратяване на дългосрочна заболяемост и 
смъртност.

Краткосрочната прогноза на пациенти със син-
коп е свързана предимно с причината за синкопа 
и острата обратимост на подлежащото, основното 
състояние. Дългосрочната прогноза е свързана с 
ефективността на терапията, с тежестта и прогре-
сията на подлежащите заболявания, особено сър-
дечни или терминални заболявания [3, 6, 27].

Смъртността за една година при сърдечни при-
чини за загуба на съзнание достига до 33%, което е 
по-високо от смъртността при пациенти с некарди-
ални причини – 0-12%, както и при тези с неуточнен 
синкоп – 6%. Това налага да се положат всички уси-
лия за диагностициране на неразпознато структур-
но сърдечно заболяване при пациенти със синкоп 
[3, 19, 21].

Рефлекторните синкопи, въпреки че традицион-
но се асоциират с добра дългосрочна прогноза, на 
базата на многократни рецидиви значително вло-
шават качеството на живот на тези лица. Физиче-
ското увреждане в резултат на синкоп е сравнено с 
това при хронични заболявания като хроничен арт-
рит, бъбречно заболяване [19].

Диагностичният подход при синкоп изисква ща-
телна анамнеза, физикален статус, изследване на 
основни лабораторни параметри. Оценката на сър-

Таблица 1

1. Рефлекторен (неврогенен) синкоп 2. Синкоп в резултат  
на ортостатична хипотония

3. Синкоп от сърдечен произход  
(сърдечно-съдов синкоп)

Вазовагален синкоп Първична автономна недостатъчност Аритмия като водеща причина
Емоционален стрес: страх, болка, мани-
пулации и др.

Чиста автономна недостатъчност, мул-
типлена системна атрофия, болест на 
Паркинсон, деменция на Леви

Брадикардия – дисфункция на синусов 
възел, АВ блокове, дисфункция на им-
плантиран кардиостимулаторОртостатичен стрес

Ситуационен синкоп Вторична автономна недостатъчност Тахикардия – надкамерна, камерна
Кашлица, кихане захарен диабет, амилоидоза, уремия

Лекарствено индуцирана брадикардия 
или тахикардияСтомашно-чревна стимулация – преглъ-

щане, дефекация, висцерална болка
Лекарствено индуцирана ортостатична 
хипотония

Уриниране алкохол, вазодилататори, диуретици, 
фенотиазини, антидепресанти Структурни заболявания

Физическо натоварване Състояния, водещи до намаление на 
обема циркулираща кръв

Сърдечни – засягане на сърдечни клапи, 
остър миокарден инфаркт, хипертрофич-
на кардиомиопатия, болести на перикар-
да/тампонада, вродени аномалии на ко-
ронарни артерии, тромботични и туморни 
образувания в сърцето, дисфункция на 
клапна протеза

След храна
Други – смях, вдигане на тежести, свире-
не на духов инструмент

хеморагия, диария, повръщане и др.

Синкоп от каротидния синус Други – белодробен тромемболизъм, 
аортна дисекация, пулмонална хиперто-
ния

Атипични форми (без ясен тригерен мо-
менти /или с атипична изява)
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дечно-съдовата система е от съществено значение 
за по-нататъшното поведение и за прогнозата на па-
циента и включва: ЕКГ с 12 отвеждания, електрокар-
диографско мониториране с холтер-ЕКГ, телемонито-
риране, тест с натоварване, ехокардиография, тест 
с пасивен наклон на тялото – tilt table test (TTT). При 
необходимост – електрофизиологично изследване, 
сигнално осреднена ЕКГ, каротиден масаж [19, 24].

Диагностичната стойност на електрофизиоло-
гичното изследване по отношение на синкоп е ви-
сока в случаите, когато се установят промени, като 
посочените в табл. 2 [2, 19].

Таблица 2. Диагностична тежест на резултати от елек-
трофизиологичното изследване

Класификация Клинична картина

IB
Синусова брадикардия и коригирано време 
на възстановяване на синусовия възелнад 
525 ms

IВ

Бедрен блок и НV интервал над 100 ms 
или блок под снопа на Хис при предсърдна 
стимулация или фармакологична проба 
(Аймалин 1 mg/kg интравенозно)

IВ
Индуциране на продължителна мономорф-
на камерна тахикардия при болни с прежи-
вян миокарден инфаркт

IВ
Индуциране на високочестотна надкамерна 
тахикардия, която възпроизвежда хипото-
ния и симптоматика

IIaВ НV интервал между 70 и 100 ms се счита за 
диагностичен

IIbB

Индуцирането на полиморфна камерна 
тахикардия или камерно мъждене може да 
се приеме за диагностично при болни със 
синдром на Brugada, аритмогенна десно-
камерна дисплазия и сърдечен арест след 
ресусцитация

Установено е, че вероятността за прогресия към 
пълен А-V блок зависи от степента на удължаване 
на HV интервала при период на проследяване 4 го-
дини [22]. Вероятност за настъпване на пълен A-V 
блок има при 4% от болните и стойности на HV под 
55 ms. Тя нараства на 12% при стойности над 70 ms 
и 24% при НV над 100 ms. 

Диагностичната полза от различните изследва-
ния в разкриване на причината за синкоп е дока-
зана при прилагане на стандартизиран подход [17]. 
Накратко, тя е 52% за ортостатична проба с пасив-
но накланяне на тялото, 52% при използване на им-
плантируем сърдечен монитор, 33% за електрофи-
зиологично изследване, холтер-ЕКГ (12%), ортоста-
тична проба с активно изправяне (10%), масаж на 
каротидния синус (4%) и ехокардиография (2%).

Уместно е провеждане на ортостатична проба 
с пасивно накланяне на тялото при всички случаи, 
когато диагностичната тежест на електрофизиоло-
гичното изследване е ниска. 

тilt table test

Ако диагнозата е неясна след първоначал-
ните изследвания, tilt table test (ТТТ) е полезен 
за пациенти със суспектен вазовагален синкоп. 
ТТТ се използва за оценка на пациенти със синкоп 
от близо 3 десетилетия – 1986 г. Това е ортостати-
чен стрес-тест за оценяване на чувствителността на 
вазовагалния отговор на промяната от легнала до 
изправена позиция. Положителен тест се определя 
като индуциращ се пресинкоп или синкоп, свързан 
с хипотония, със или без брадикардия (по-рядко 
асистолия). Хемодинамичният отговор към накло-
нената позиция определя дали има кардиоинхиби-
торен, вазодепресорен или смесен отговор. Има 
общ консенсус, че ъгъл от 70о за 40 min би осигурил 
оптимална провокация. Допълнителен агент, като 
сублингвален нитрат, подобрява чувствителността, 
но понижава специфичността. Положителният ТТТ 
показва, внушава тенденция или предиспозиция 
към вазовагален синкоп. Няколко фактора намаля-
ват ролята на ТТТ в оценката на синкопа: 1) уме-
рена чувствителност, специфичност и възпро-
изводимост; 2) наличие на фалшивоположителни 
отговори при контролите [18, 19, 24].

ТТТ може да е полезен при пациенти със 
синкоп и суспектна забавена ортостатична хи-
потония, когато първоначалната оценка не е ди-
агностична. Ортостатичната хипотония при изпра-
вяне или подобно понижаване на АН в рамките на 
3 min в изправено положение на 70o се различава 
от забавената ортостатична хипотония, характери-
зираща се с устойчиво понижаване на АН, което се 
проявява след 3 min от изправянето. Забавената 
ортостатична хипотония може да е отговорна за 
синкопални епизоди или симптоми на ортостатична 
непоносимост само след продължително стоене. В 
ретроспективно проучване [10] на 230 пациенти с 
ортостатична хипотония само 46% имат такава в 
рамките на 3 min от изправянето, 15% имат ортос-
татична хипотония между 3-тата и 10-ата минутa, и 
39% – след 10 min от началото на ТТТ. В 10-годиш-
но проследяване на 165 от тези пациенти 54% от 
лицата със забавена ортостатична хипотония про-
гресират до класическа ортостатична хипотония. 
Десетгодишната смъртност при лицата със забаве-
на ортостатична хипотония е 29%, сравнена с 64% 
и 9% съответно при лицата с изходна ортостатична 
хипотония и контроли [11].

ТТТ е способен да различи конвулсивния 
синкоп от епилепсия при селектирани паци-
енти. Конвулсивен синкоп е термин, използван за 
описание на форма на синкоп, манифестиращ се 
с конвулсивни движения (напр. миоклонуси). Про-
дължителни конвулсии (гърчове) и забележимо 
объркване след безсъзнателната фаза не са чес-



В. Костова, Ц. Кътова, Т. Балабански и др.40

ти за пациенти със синкоп, свързан с конвулсивни 
движения. Епи-пристъпът трае обичайно 2-3 min, 
през което време пациентът се намира в иктална 
фаза, последвана от постиктална фаза с продъл-
жителност от няколко минути до няколко часа. По 
време на постикталната фаза могат да се наблю-
дават говорни смущения, парези на крайници по 
хемитип, главоболие, дезориентация. Умората 
е честа след рефлексен синкоп и може да бъде 
объркана с постиктална фаза [25]. ТТТ е полезен 
при тези клинични състояния, когато детайлната 
анамнеза не може ясно да определи дали конвул-
сивните движения са вторични вследствие синкоп, 
предвид необходимостта от обективни доказател-
ства, които да помогнат за разграничаването им от 
истински епилептичен припадък. В проспективно 
проучване [12] на 15 пациенти с повтарящи се нео-
бясними припадъци, подобни на епи-епизоди, кои-
то не реагират на антиепилептична терапия, 67% 
имат конвулсивни движения, придружени с хипо-
тония и брадикардия по време на ТТТ. В друго из-
следване на 74 пациенти със съмнителна диагно-
за епилепсия (поради рефрактерни на лекарства 
припадъци или клинично подозрение, че не е ис-
тинска епилепсия) диагнозата вазовагален синкоп 
се установява при 42% от пациентите с развиваща 
се тежка хипотония или брадикардия по време на 
ТТТ. От тези изследвания, взети заедно, може да 
се изчисли, че приблизително 50% от пациентите 
със съмнителна или рефрактерна епилепсия имат 
положителни ТТТ, внушаващи вазовагална етио-
логия [24].

ТТТ е способен да установи диагнозата на 
псевдосинкоп [15, 28]. Психогенният псевдосинкоп 
трябва да се подозира при наличие на чести (дори 
ежедневни) симптоми, имитиращи вазовагален 
синкоп (и в някои случаи с анамнеза за истински 
вазовагален синкоп). Често е предизвикателство да 
се разграничи психогенният синкоп от истински. Въ-
преки това ТТТ може да помогне за изясняване на 
диагнозата. По време на ТТТ пълното безсъзнание 
със загуба на двигателен контрол, комбиниран с аб-
нормно АН и сърдечна честота (и нормално ЕЕГ, ако 
се прави такъв запис), изключва истински синкоп и 
повечето форми на епилепсия [28]. В проучване при 
800 пациенти с ТТТ приблизително 5% са диагно-
стицирани с псевдосинкоп. В сравнение с лицата с 
вазовагален синкоп, затварянето на очите по време 
на инцидента, дълъг период от очевидна преходна 
загуба на съзнание и повишена сърдечна честота и 
АН са високо специфични за псевдосинкоп. В ана-
лиз на 21 пациенти със суспектен псевдосинкоп, 
които са подложени на ТТТ с непрекъснато мони-
ториране на ЕКГ, ЕЕГ и АН, са установени 17 па-
циенти с неепилептично треперене на крайник, без 
сигнификантни промени на ЕЕГ и хемодинамични 
промени [19, 24, 28].

ТТТ не се препоръчва за оценка на ефектив-
ността на медикаментозно лечение [18]. Това се 
дължи на липсата на възпроизводимост на ТТТ [18, 
19, 24]. Според предизвикването или не на синкоп 
по време на ТТТ и реакцията на АН и сърдечната 
честота (СЧ) се дефинират типовете на отговор, 
представени в табл. 3 [19, 24].

Таблица 3. Типове отговор по време на ТТТ

Отговор/диагноза Характеристика

Вазодепресорен синкоп АН спада до систолна стойност < 60 mm Hg (често не се измерва). СЧ по време на 
синкоп не спада повече от 10 % от пиковата стойност.

Кардиоинхибиторен синкоп без асистолия СЧ спада до камерна честота < 40 уд./min за повече от 10 s, но без асистолия > 3 
s. АН се понижава преди спада на СЧ

Кардиоинхибиторен синкоп с асистолия Асистолия > 3 s. Спадът на СЧ предшества или съвпада с понижаването на АН

Смесен синкоп
СЧ спада по време на синкопа, но камерната честота не достига < 40 уд./min, или 
достига < 40 уд./min за < 10 s със или без асистолия < 3 s. АН се понижава преди 
спада на СЧ

Инициална ортостатична хипотония
Спад на АН при заемане на ортостатично положение > 40 mm Hg със спонтанно и 
бързо нормализиране, така че периодът на хипотония и субективна симптоматика 
е < 30 s

Класическа ортостатична хипотония Спад на систолното АН ≥ 20 mm Hg и на диастолното АН ≥ 10 mm Hg в рамките на 
3 min след заемане на ортостатично положение

Късна (прогресивна) ортостатична хипото-
ния

Бавно и прогресивно спадане на систолното АН след третата минута от заемането 
на ортостатично положение.

ПОТС Увеличаване на СЧ с > 30 уд./min или СЧ > 120 уд./min след заемане на ортоста-
тично положение, придружено от субективна симптоматика и вариабилност на АН

Отрицателен ТТТ Не се провокира синкоп или ортостатична хипотония или ПОТС
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Установяването на етиологията на синкопите 
при по-голяма част от изследваните пациенти поз-
волява предприемането на специфично поведение. 
При вазодепресорен или смесен синкоп то включва 
успокояване на пациента и обучение:

 − Избягване на отключващите моменти и огра-
ничаване на степента им;

 − Избягване на рязко изправяне, на продължи-
телно стоене в неподвижно изправено положение;

 − Модифициране или прекъсване на хипотен-
зивна медикаментозна терапия;

 − Приемане на достатъчно течности със солеви 
добавки; 

 − Програма с физически упражнения или трени-
ровки с наклон на тялото; 

 − Разпознаване на пресинкопалната симптома-
тика и реагиране със заемане на легнало/седнало 
положение. При липса на ефект – носене на лас-
тични чорапи.

При кардиоинхибиторен синкоп с изразена 
асистолия (над 3 s) се препоръчва имплантация на 
двукухинен кардиостимулатор [19, 24].

резУлтати от собствени проУчвания

Цел, материал и методи
Въпреки наличието на клинична пътека “синкоп“ 

до момента ТТТ се провежда само в Отделението 
по неинвазивна функционална и образна диагности-
ка на Националната кардиологична болница. Про-
токолът, който използваме, е изцяло съобразен с 
последната версия на Консенсуса за диагностика и 
поведение при синкоп [19]. Включва въздържание от 
хранене поне 4 часа преди изследването, наличен 
венозен достъп при всички пациенти, подготвителна 
фаза в легнало положение от 5 min (20 min при ве-
нозна канюлация непосредствено преди теста), на-
клон на тялото под 70o с пасивна фаза от 20 min, ме-
дикаментозна провокация с нитропрепарат – впръс-

кване на isosorbide dinitrate 1,25 mg сублингвално на 
20-aта минута и обща продължителност от 40 min, 
възстановителна фаза от най-малко 6 min и колкото 
е необходимо според състоянието на пациента. 

По време на целия тест се осъществява посто-
янно ЕКГ мониториране. ЕКГ запис и автоматично 
измерване на артериалното налягане се повтарят 
на всеки 5 min или когато е необходимо според със-
тоянието на пациента по време на пасивната фаза 
на теста и на всяка минута след медикаментозната 
провокация. Непосредствено след заемане на ор-
тостатично положение и до 3-тата минута след вер-
тикализиране се провеждат няколко ЕКГ записа и из-
мервания на АН с цел установяване на ортостатич-
на хипотония и синдром на постурална тахикардия. 
През възстановителната част записите са през 2 min. 

Преди провеждането на ТТТ пациентът подпис-
ва информирано съгласие, (ако е дете – един от 
родителите) за осъществяване на теста. Изследва-
нето е в съгласие с Декларацията на Хелзинки [19].

В Националната кардиологична болница – в Отде-
лението по неинвазивна диагностика, ТТТ се извърш-
ват от 1996 г. [1]. Първоначално се използваше легло с 
наклон на тялото с повдигане на леглото с ръчен ме-
ханизъм. Измерването на АН се извършваше с тради-
ционните апарати за кръвно налягане (фиг. 1 и 2).

От 2010 г. Отделението е оборудвано с автома-
тично легло за вертикализация на тялото и апара-
тура за автоматично beat-to-beat измерване на АН 
и сърдечната честота по време на теста (фиг. 3). 
Изхождайки от факта, че сърдечните заболявания 
са главната причина за смърт при пациентите със 
синкоп, за изключване на сърдечно-съдов синкоп 
ние използваме 4D ехокардиограф, велоергометри, 
24-часови холтер-ЕКГ апарати, системи за теле-
мониториране, апарат за автоматичен анализ на 
късни потенциали. Отделението работи в сътруд-
ничество с Лабораторията за електрофизиологично 
изследване на сърцето. 

             
Фиг. 1                                 Фиг. 2
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592 ТТТ при 588 пациенти (средно 62 теста на го-
дина, с прогресивно увеличаващ се брой: за 2008 
г. – 10 теста, за 2015 г. – 89 ТТТ), като при 4-ма па-
циенти с кардиоинхибиторен синкоп и имплантиран 
кардиостимулатор проведохме контролен ТТТ (фиг. 
4 и фиг. 5). Стационарните пациенти са 278 (47%), 
а амбулаторните – 314 (53%). От стационарните 
47 пациенти (8% от общия брой) са насочени от 
Клиниката по неврология. Основните индикации 
за насочването им бяха пароксизмална загуба на 
съзнание (след изключване на епилепсия) или па-
роксизмални вертижни смущения. От изследваните 
пациенти 52,9% (311) са жени и 47,1 % (277) – мъже. 
Средна възраст е 42,7 ± 21,3 години с минимална 
възраст – 8 години, и максимална – 86 години.

Средният брой синкопи, получен от пациенти-
те, е 6,2 ± 12. Средният брой синкопи за последни-
те шест месеца преди провеждането на ТТТ е 2,8 
± 7,4. Има пациенти без синкоп, с пресинкопална 
симптоматика. Максималният брой синкопи при па-
циент, насочен за ТТТ, беше 150.

ТТТ е положителен при 373 пациенти (63%) и 
отрицателен при 215 (37%). 

При 81% (476 пациенти) проведеният ТТТ до-
вежда до поставяне на етиологична диагноза на 
синкопа. Рефлекторен синкоп се доказа при 373, от 
тях 5 с ортостатична хипотония, прогресираща до 
синкоп, 3-ма – с ПОТС с провокиране на рефлекто-
рен синкоп, и 4-ма – с ПОТС. От пациентите, насо-
чени от Клиниката по неврология, при 43-ма (91%) 
се разви вазовагален синкоп, при 4-ма пациенти – 
епилептичен припадък, като при 2-ма от тях – сме-

Фиг. 4. Пациент Д. С. Д. (46 год.) на 25-ата min от началото на ТТТ кардиоинхибиторен синкоп с асистолия 4 s и 96 s заместителен 
идиовентрикуларен ритъм с камерна честота 35 уд./min

Фиг. 3

В пълна колаборация сме с Клиниката по невро-
логия и се осигуряват консултация и пълният набор 
изследвания при необходимост за пациенти със 
симптоми за неврологично заболяване и съмнение 
за травматична увреда на главния мозък вслед-
ствие падане.

Резултати и обсъждане
За периода от 2008 г. до юли 2017 г. в Отделе-

нието по неинвазивна диагностика са извършени 
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сен тип – вазовагален синкоп, служещ като тригер 
за последвалия епи-припадък. При третия пациент 
ТТТ беше негативен, но с допълнителни изслед-
вания се уточни диагнозата като симптоматична 
епилепсия с прости парциални припадъци с вто-
рична генерализация. При един пациент се доказа 
идиопатична фокална епилепсия на темпоралния 
лоб с визуални и обонятелни халюцинации, както и 
сърдечни аритмии. При ТТТ се разви епи-припадък, 
който послужи като тригер на кардиоинхибиторен 
синкоп с асистолия. Последва имплантиране на по-
стоянен кардиостимулатор.

От положителните ТТТ 63 (17%) са кардиоинхи-
биторни (най-дългата асистолия е 75 s), 145 (39%) 
– вазодепресорни, и 165 (44%) – смесени.

Има имплантирани 42 кардиостимулатора, т.е. 
при 67% от кардиоинхибиторните синкопи е им-
плантиран кардиостимулатор.

От изследваната група 15% (87 души) са деца. 
При 6 от тях се разви кардиоинхибиторен синкоп, 
при 2 от които се имплантира постоянен кардиости-
мулатор [4].

Проследени са 79 пациенти за среден период 
17 ± 12,2 месеца. За този период при 8 болни има 
рецидив на синкоп (10%), като средният брой реци-
диви е 2,3 на пациент за целия период на просле-
дяване. От пациентите с рецидив на синкоп, само 1 
болен е с поставена диагноза вазовагален синкоп и 
съответно специфично поведение. При 7 от тях ТТТ 
беше отрицателен, като при 2-ма от пациентите с 
рецидивиращ синкоп се установи неоптимално ме-

дикаментозно лечение при артериална хипертония 
и след корекция на терапията синкопи не се наблю-
даваха. При 4 от проследените пациенти със син-
коп се предполага психогенен псевдосинкоп, а при 
1 се доказа новодиагностициран захарен диабет с 
повишени стойности на кръвната захар.

Синкопът е чест симптом, отговорен за 1-6% от 
хоспитализациите и до 3% от посещенията в Спеш-
ните центрове по данни на САЩ [9]. Загубата на 
съзнание е честа при млади хора (12-48% от син-
копите се наблюдават във възрастовия диапазон 
10-30 години) [23], въпреки че повечето от тях (44% 
според проучването Framingham) [7, 27] не търсят 
медицинска помощ. Синкопът е чест симптом и при 
възрастните. Популационни проучвания установя-
ват, че около 1/3 от пациентите преживяват повто-
рен синкопален епизод при 3-годишно проследява-
не. Големи травми, като фрактури и инциденти с 
моторни превозни средства, се наблюдават при 6% 
от пациентите, докато по-малки наранявания – при 
29%. Повторните епизоди на синкоп са свързани с 
фрактури или нараняване на меките тъкани в 12% 
от случаите [5, 19].

Прогнозата при пациенти със синкоп следва да 
се разглежда от два аспекта – риск от смърт и жи-
вотозастрашаващи състояния и риск от рецидив 
на синкопа и физически травми. По отношение на 
смъртността кардиогенната етиология на синкопа 
е основен определящ фактор за риск от внезапна 
сърдечна смърт. Синкопът в резултат от ортоста-
тична хипотония е свързан с двукратно повишение 

Фиг. 5. Същият пациент след поставяне на DDD кардиостимулатор. При контролния ТТТ – с положителен тест при смесен (кардио-
инхибиторен и вазодепресивен) тип реакция. Поради включване на кардиостимулатора, синкопът се изяви само като рефлекторен 
вазовагален синкоп
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на смъртността, основно в резултат на коморбид-
ност. Младите пациенти със синкоп без органично 
или ритъмно-проводно сърдечно заболяване имат 
отлична прогноза, но рецидивиращите епизоди на 
синкопа при тях имат голямо социално отражение – 
повлияват адаптацията им в обществото, обучител-
ния или работния процес, стават причина за отказ 
от активна спортна дейност. Повлияват съществено 
качеството на живот не само на пациента, но и на 
цялото семейство, учители, треньори. Синкопът при 
младите често има социално отражение поради не-
възможност за достигане на правилна диагноза, по-
ставяне на грешна диагноза (епилепсия), липса на 
подходящо лечение и чести рецидиви, нарушаващи 
нормалното развитие на младежите и социалното 
им вграждане [4, 5, 23, 27].

заключение

Обществеността, общопрактикуващите лекари 
и лекарите, работещи в спешните центрове, е добре 
да са информирани за възможностите за диагно-
стично уточняване на синкопа в Отделението по 
неинвазивна функционална и образна диагностика 
при Националната кардиологична болница, за да 
може да се осъществява навременно насочване и 
завършване на диагностичния алгоритъм на паци-
ентите със синкоп. Установяването на етиологията 
на синкопа и прилагането на подходящо лечение и 
съвети за поведение водят до съществено пониже-
ние на честотата на рецидиви при проследяване.
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Резюме. Въведение: Калцифициращата аортна клапна болест (CAVD) е заболяване с висока социална значимост не само 
поради широкото си разпространение, но и поради факта, че дълго време може да прогресира субклинично. С нас-
тъпването на тежка аортна стеноза двугодишната преживяемост без оперативна намеса е около 50%. Понастоя-
щем причините, които предизвикват възникването и задълбочаването на патологичния процес, не са напълно 
изяснени. Цел: Да се установи дали полиморфизмът rs10455872 в гена на липопротеин (а) [LP(а)] увеличава 
риска от възникване на калцифицираща аортна клапна болест. Материал и методи: Изследвани са 146 пациенти 
(38 контроли и 108 болни с CAVD). Биохимичните показатели на кръвта при постъпване са определени със стан-
дартни методи. Проведени са електрокардиография и трансторакална ехокардиография на всички изследвани 
лица. Извършено е генотипизиране на A > G полиморфизма (rs10455872) в интрон 25 на гена, кодиращ Lp(a), с 
помощта на real-time PCR и специализиран софтуер. Резултати: Делът на лицата с обезитет и серумното ниво на 
LDL холестерола са по-високи в групата на болните спрямо контролата. Ние установяваме, че 19.4% от болните 
и 5.3% от контролните лица имат поне един мутантен алел. Намерена е значима асоциация между носителството 
на rs10455872 полиморфизма и CAVD (χ2 = 4.259, р = 0.039). Силата на асоциацията е определена чрез отноше-
нието на шансовете, OR = 4.345 (95% CI 0.968–19.501). Заключение: Четири пъти по-вероятно е да се наблюдава 
калцифицираща аортна клапна болест при лица с поне един мутантен алел, отколкото при пациенти с нормален 
генотип. Потвърждаването на генетичната природа на болестта би спомогнало за превенция или оптимизиране на 
лечението на това често срещано и социалнозначимо заболяване.

Ключови думи: аортна стеноза, калцифицираща аортна клапна болест, липопротеин (a), rs10455872
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Summary. Introduction: Calcific aortic valve disease (CAVD) is a disorder of high social significance not only because it is 
widespread but also because it can progress subclinically over a long period of time. After development of severe aortic 
stenosis, the 2-year survival rate in the absence of surgical intervention is about 50%. Nowadays, the causes of this 
pathological condition and its exacerbation mechanisms remain unknown. Aim: To establish whether the rs10455872 
polymorphism at the lipoprotein(a) (LP(a)) gene locus, encoding LP(а) increases the risk of aortic valve disease. 
Material and methods: A total of 146 individuals (38 controls and 108 patients with (CAVD) were examined. The blood  
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въведение

Калцифициращата аортна клапна болест 
(CAVD) е третото по честота сърдечно-съдово забо-
ляване сред възрастното население след артери-
алната хипертония и исхемичната болест на сърце-
то. То засяга между 2 и 7% от хората над 65 години 
[19], като след 75-годишна възраст честотата му е 
около 12% [18]. Клинично изявената високостепен-
на аортна стеноза е най-честият сърдечен порок, 
налагащ хирургично лечение, и е втората по чес-
тота причина за кардиохирургични интервенции в 
страните от Европа и САЩ (след аорто-коронарния 
байпас). 

От появата на първите патологични промени по 
аортната клапа до развитието на тежкостепенна сте-
ноза има дълъг период на „тихо“ субклинично проти-
чане, който продължава средно 7-8 до 10 години. С 
настъпването на клинично изявената симптоматика 
(ангина пекторис, застойна сърдечна недостатъч-
ност, синкопи, ритъмни и проводни нарушения), дву-
годишната преживяемост без клапно протезиране е 
около 50% [15]. Рискът от исхемична болест на сър-
цето и миокарден инфаркт при пациентите с CAVD 
(дори и при тези с нетежки симптоми) също е значи-
телно по-висок в сравнение с незасегнатите от CAVD 
лица на същата възраст [2, 5, 7, 13].

Понастоящем причините, предизвикващи въз-
никването и задълбочаването на патологичния про-
цес, чийто краен резултат е калцинотична дефор-
мация, склероза и дисфункция на аортната клапа, 
не са напълно изяснени. През последните години 
се обръща специално внимание на участието на ге-
нетични фактори [8, 10, 11, 12, 16, 17, 18], както и 
на липопротеин А [Lp(a)], който има важно значение 
за развитието на CAVD, но проведените научни из-
следвания относно ролята на геномни предиктивни 
маркери за появата и прогресията на клапна калци-
фикация са все още недостатъчни.

Метаанализ на няколко мащабни проучвания вър-
ху мултиетнически кохорти (Framingham Heart Study, 
the Age, Gene/Environment Susceptibility – Reykjavik 
Study, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, Heinz Nix-
dorf Recall Study, Malmö Diet and Cancer Study (MDCS) 
и the Copenhagen City Heart Study) установява, че еди-
ничен нуклеотиден полиморфизъм (SPN) в LPA-локу-
са (rs10455872) е свързан сигнификантно с наличието 
на аортна клапна калцификация [18]. Механизмите на 
тази връзка и начинът, по който генетичният полимор-
физъм влияе върху инициализацията и прогресията 
на CAVD, все още не са напълно ясни.

Досега в България проучвания върху връзката 
на генетичните полимофризми в LPA-локуса с кал-
цифициращата аортна клапна болест не са правени. 

Целта на ностоящото проучване е да се уста-
нови дали полиморфизмът rs10455872 в LP(а) гена 
увеличава риска от възникване на калцифицираща 
аортна клапна болест.

Материал и Методи

Клиничен контингент
Първоначално проучването включваше общо 

156 пациенти, лекувани във Втора клиника по карди-
ология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, и 
в СБАЛК – Плевен, за периода от месец май 2015 до 
месец април 2016 г. Тъй като съществуваше статис-
тически значима разлика между групата на болните 
и контролата по отношение на фактора „възраст“, от 
анализа са изключени общо 10 лица – най-възраст-
ните 6 лица от таргетната група и най-младите 4 лица 
от контролната. От останалите 146 пациенти, 38 са 
контроли (пациенти с морфологично и функционал-
но нормална аортна клапа) и 108 са болни, при кои-
то са налице ехокардиографски данни за CAVD. В 
групата на болните с CAVD са включени пациенти 
с всички форми на калцифициращо аортно клапно 

biochemical parameters on admission were measured using standard methods. Electrocardiography and transthoracic 
echocardiography were performed on all the subjected included in the study. Genotyping for the LPA rs10455872 
polymorphisms (A > G, intron 25) was performed using Real-time PCR and specific software. Results: Obesity degree 
and serum level of LDL-cholesterol were higher in patients than in the controls. We established that 19.4% of the 
patients and 5.3% of the controls had at least one mutant allele. A significant association was obtained between 
rs10455872 polymorphism and CAVD (χ2 = 4.259, р = 0.039). This association strength was found by the odds ratio, 
OR = 4.345 (95% CI 0.968 – 19.501). Conclusion: Individuals with at least one mutant allele are four times more likely 
to develop calcific aortic valve disease as compared to persons of normal genotype. Confirmation of the disease genetic 
nature can help prevent or optimize treatment of this frequently seen social disease. 

Key words: aortic stenosis, calcific aortic valve disease, lipoprotein(a),rs10455872
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заболяване, включително субклинични: наличие на 
калций по аортната клапа (идентифициран чрез ехо-
кардиографско изследване); аортна склероза (заде-
беляване, уплъняване и калцификация, установена 
чрез ехокардиография), както и клинично изявената 
аортна стеноза.

Критериите за включване на контролите в про-
учването са: възраст над 50 години и липса на ехо-
кардиографски данни за структурно заболяване на 
аортната клапа. Критериите за включване на болни 
в таргетната група са възраст над 50 години, нали-
чие на аортен систолен шум и морфологични про-
мени, изразяващи се в калцификация и склероза на 
аортната клапа (със или без формирана хемодина-
мично значима стеноза), оценени с ехокардиограф-
ски методи. От проучването са изключени лица, при 
които е налице аортна клапна дисфункция по друг 
механизъм (вродено слепване на комисури или хи-
попластична клапа; ревматичен ендокардит; инфек-
циозен ендокардит с вегетации, създаващи обструк-
ция на кръвотока през клапата; първични и вторични 
нарушения на калциевия метаболизъм с повишена 
склонност към калциеви отлагания в тъканите при 
пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност; 
първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм).

Всички участници в проучването са предвари-
телно запознати с целите и методите му и са под-
писали информирано съгласие за провеждане на 
генетично изследване. 

Биохимичен анализ на кръвта
Периферна венозна кръв, антикоагулирана 

с EDTA (вакутейнери 10 mL, производител VWR, 
Австрия) е вземана от изследваните лица за изо-
лиране на ДНК. Успоредно с това, със стандартни 
методи са определяни нивата на глюкозата, общия 
холестерол, LDL и HDL холестерола, триглицериди-
те и креатинина.

Eлектро- и ехокардиография
Снета е подробна анамнеза и физикален статус 

на изследваните лица. Осъществено е електрокар-
диографско изследване (в 12 отвеждания при ско-
рост на записа 25 mm/s и чувствителност 10 mm/
mV) при всички пациенти към момента на включва-
не в проучването. Оценени са сърдечният ритъм, 
наличието/отсъствието на ритъмни и проводни на-
рушения, наличието на левокамерна хипертрофия 
и исхемия/преживян инфаркт.

Проведена е трансторакална ехокардиография 
на изследваните лица по стандартна методика с ехо-
кардиографски апарати Phillips HD 7 и Esaote My Lab 
7, отговарящи на стандартите на Европейската асо-
циация по ехокардиография, с използване на дву-
размерна (B-mode), едноразмерна (M-mode) и кон-

венционална доплер-ехокардиография (CW-Doppler, 
PW-Doppler, Colour-Doppler). Измерени са сърдечни-
те размери и обеми, състоянието на клапния апарат, 
аортният корен, възходящата аорта и перикардът. 
Калцификацията на аортната клапа е оценена ка-
чествено, като всяко наличие на калциеви отлагания 
върху клапните структури с уплътнение и деформа-
ция на платната е прието за патологично.

ДНК анализ на генетични варианти
Генетичните изследвания са осъществени в Уни-

верситетската лаборатория за научни изследвания 
при Медицинския университет – Плевен. Изолиране-
то на ДНК от венозна кръв е проведено чрез солево 
екстрахиране с помощта на AccuPrep Genomic DNA 
Extraction Kit – BIONEER, по утвърдени лабораторни 
протоколи и препоръки на производителя.

Извършено е генотипизиране на A > G поли-
морфизма (rs10455872) в интрон 25 на гена, коди-
ращ Lp(a), с помощта на TaqMan Pre-designed SNP 
Genotyping Assay (Life Technologies), използване на 
платформата PicoReal 96 – real-time PCR, и послед-
ващ анализ на алелните профили със специализи-
ран софтуер (Thermo scientific).

Статистически анализ
Статистическият анализ бе проведен със ста-

тистическата програма за социални науки 19.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL). Сравняването на пропор-
циите между групите пациенти е осъществено с 
χ2-теста. Интервалните променливи са представе-
ни като средна стойност (стандартно отклонение) 
или медиана (25-75 персентил) в зависимост от 
типа разпределение на данните. Нормалността на 
разпределението е проверена с теста на Shapiro–
Wilk. Значимостта на разликите между групите при 
нормално разпределените данни е установена със 
Student’s t-test и one way ANOVA, а при тези, откло-
няващи се от нормалното разпределение – с тес-
та на Mann-Whitney и Kruskal Wallis. Наличието на 
асоциация между генотипа на изследваните лица и 
сърдечно-съдовото заболяване е търсена с помо-
щта на Pearson χ2-теста, а оценката на риска – с 
кростабулация. За праг на статистическа значимост 
е разглеждана стойността р < 0.05.

Проучването е одобрено от Етичната комисия 
при Медицинския университет – Плевен.

резУлтати

Базисни характеристики на изследваните лица
Демографските характеристики и някои общо-

приети рискови фактори за сърдечно-съдови за-
болявания на изследваните лица са представени в 
табл. 1. От общо 146 пациенти, включени в проуч-
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ването, 68 са мъже. Контролната група е на възраст 
от 56 до 79 години (медиана 70), а групата на бо-
лните от 53 до 83 години (медиана 72). Няма ста-
тистически значима разлика по отношение на пола 
и възрастта между таргетната и контолната група. 

Серумното ниво на LDL холестерола (фиг. 1) е 
значимо по-високо в групата на болните спрямо кон-
тролата, докато делът на лицата с обезитет (табл. 1) 
е по-висок в контролната група.

Таблица 1. Базисни характеристики на изследваните 
лица

Параметър Контроли Пациенти 
с CAVD

р

Пол
мъже, n (%)
жени, n (%)

17 (45)
21 (55)

51 (47)
57 (53)

0.792

Възраст (години),
медиана (25-75 персентил)

70  
(63-74)

72  
(67-76)

0.055

Тютюнопушене, n (%) 18 (47) 36 (33) 0.123
Артериална хипертония, 
n (%)

35 (92) 95 (88) 0.482

Диабет, n (%) 17 (45) 40 (37) 0.403
Обезитет, n (%) 24 (63) 43 (40) 0.013*
ИБС, n (%) 22 (58) 56 (52) 0.521
Дилатация на възходяща 
аорта, n (%)

7 (18) 38 (35) 0.054

Начална ХБН, n (%) 5 (13) 13 (12) 1.000
Серумна глюкоза (mmol/L),  
медиана (25-75 персентил)

6.0  
(5.1-7.4)

5.8  
(5.1-6.8)

0.625

Общ холестерол (mmol/L),
медиана (25-75 персентил)

4.31  
(3.69-5.09)

4.85  
(3.99-5.77)

0.063

HDL холестерол (mmol/L),  
медиана (25-75 персентил)

1.23  
(1.00-1.57)

1.30  
(1.10-1.56)

0.756

LDL холестерол (mmol/L),  
медиана (25-75 персентил)

2.22  
(1.97-3.20)

2.82  
(2.09-3.57)

0.022*

Триглицериди (mmol/L),  
медиана (25-75 персентил)

1.39  
(0.98-1.95)

1.23  
(0.82-1.78)

0.302

Фиг. 1. Нива на LDL холестерола при болни с калцифицираща 
аортна клапна болест и при контролни лица

Роля на носителството на rs10455872  
полиморфизма в интрон 25 на гена,  
кодиращ Lp(a), за възникване  
на калцифицираща аортна клапна болест
С помощта на дескриптивна статистика изслед-

вахме ролята на rs10455872 полиморфизма за въз-
никването на калцифицираща аортна клапна болест.

Данните показват, че 19.4% от болните и 5.3% 
от контролите имат поне един мутантен алел (табл. 
2). Проведеният Pearson χ2-тест сочи наличие на 
асоциация между носителството на rs10455872 по-
лиморфизма и сърдечно-съдовото заболяване (χ2 = 
4.259, р = 0.039).

Таблица 2. Кростабулация: генотип/изследвани лица

Изследвани лица
Общо

Болни Контрола

Генотип Наличие на 
поне един 
мутантен алел

Брой 21 2 23
% в изследва-
ната група

19,4% 5,3% 15,8%

Нормален Брой 87 36 123
% в изследва-
ната група

80,6% 94,7% 84,2%

Общо − брой 108 38 146
% в изследва-
ната група

100,0% 100,0% 100,0%

Силата на асоциацията установихме въз основа 
на показателя отношение на шансовете (OR), който 
в случая е равен на отношението на шанса за нали-
чие на заболяване при мутантен алел към това да 
има заболяване при липса на мутация (табл. 3). Ви-
дно е от табл. 3, че доверителният интервал е OR 
= 4.345 (95% CI 0.968–19.501). Това означава, че е 
повече от 4 пъти по-вероятно да се наблюдава кал-
цифицираща аортна клапна болест при пациентите 
с поне един мутантен алел, отколкото при лицата с 
нормален генотип.

Таблица 3. Оценка на риска

Стойност
95% доверителен интервал

Долна  
граница

Горна  
граница

OR при наличие на 
поне един мутантен 
алел спрямо нор-
мален генотип

4.345 0.968 19.501

За групата на  
болните

1.291 1.089 1.530

За контролната 
група

0.297 0.077 1.149

Брой изследвани 
случаи

146
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обсъждане

Най-честият морфологичен вариант на аортна 
стеноза при пациенти над 50-годишна възраст е 
калцифициращата аортна стеноза. Дълго време се 
е смятало, че тя се дължи на постепенно „износва-
не“ на клапата, свързано с възрастта. 

Проучвания през последните години установя-
ват, че генетична вариация в Lp(a) локуса причиня-
ва калцифицираща аортна клапна болест [8, 10, 12, 
16, 17, 18]. Понастоящем се смята също така, че 
патологичният процес на аортна калцификация е 
съпроводен с хронично възпаление и в него участ-
ват не само генетични, но биохимични и хуморал-
ни фактори [2, 9]. Въпреки проведените генетични 
проучвания, познанията относно геномните предик-
тивни маркери за появата и прогресията на клапна 
калцификация са твърде недостатъчни.

В настоящото проучване ние установихме, че 
повече от 4 пъти е по-вероятно да се наблюдава 
калцифицираща аортна клапна болест при пациен-
ти с поне един мутантен алел, отколкото при лица 
с нормален генотип. Този резултат се потвърждава 
от работата и на други автори, които са докладвали, 
че SNP rs10455872 в гена на Lp(a) силно корелира с 
наличието на аортна клапна калцификация [16, 18]. 

Нещо повече, ние намерихме, че серумните 
нива на LDL холестерола при болните са сигнифи-
кантно по-високи спрямо контролната група. Из-
вестно е, че окислените липопротеини, които игра-
ят роля в атерогенезата, в частност Lp(a), са силно 
цитотоксични и стимулират възпалителната актив-
ност и минерализацията [4, 6, 11].

Трябва да се отбележи, че между процесите на 
клапна склероза и калцификация и съдовата ате-
росклероза съществува сходство, но са налице и 
съществени различия, касаещи клетъчните и мине-
ралните компоненти на двата вида лезии. Така на-
пример мигриращите субендотелно гладкомускул-
ни клетки, а също и „пенестите клетки“ (натоварени 
с липиди макрофаги), които играят ключова роля в 
образуването на съдовите атеросклеротични пла-
ки, не са характерни за патогенезата на CAVD. При 
аортната стеноза минерализацията е силно застъ-
пена и се изявява още в ранните етапи на клапната 
увреда. Тези различия донякъде обясняват защо 
само около 40% от пациентите с хемодинамично 
значима аортна стеноза имат обструктивна коро-
нарна болест, а също така и факта, че голяма част 
от пациентите със сигнификантни коронарни стено-
зи са със структурно нормална аортна клапа [1, 2]. 
Друг важен аргумент относно различната патогене-
за на двата процеса са резултатите от проучвания 
върху липидопонижаващата терапия със статини, 
която доказано повлиява благоприятно хода на 

атерос клеротичния процес в съдовете, но не оказва 
влияние върху прогресията на CAVD [14].

Въз основа на получените от нас данни и пуб-
ликуваните от други автори резултати може да се 
предположи, че синергичното действие на генетич-
ни фактори, определящи индивидуални вариации в 
структурата на Lp(a), от една страна, и включващи 
се на по-късен етап възпалителни процеси, води до 
формиране и задълбочаване на клапната увреда 
при CAVD.

Очаква се по-нататъшните проучвания да оце-
нят по-детайлно връзката между генетичните ва-
риации в молекулната структура, плазменото ниво 
на Lp(a) и развитието на калцифициращата аортна 
клапна болест, както и възможността чрез медика-
ментозно понижаване на нивата на Lp(a) през ран-
ната фаза на CAVD да се постигне забавяне или 
спиране на прогресията на болестта.

Използвани съкращения:
CAVD – калцифицираща аортна клапна болест (calcific aortic valve disease)
HDL холестерол – холестерол на липопротеините с висока плътност
LDL холестерол– холестерол на липопротеините с ниска плътност
Lp (a) – липопротеин (a)
LPA-локус – локусът на гена, кодиращ структурата на липопротеин (a)
OR – отношение на шансовете (odds ratio)
PCR – полимеразна верижна реакция (polymerase chain reaction)
rs10455872 – reference SNP 10455872
SNP – единичен нуклеотиден полиморфизъм (single nucleotide polymorphism)

Благодарности: Проучването е осъществено с финансовата 
подкрепа на Медицинския университет – Плевен (Проект № 
6/2015 г.).
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въведение

Натокиназата (фиг. 1) е протеолитичен ензим 
(серинна протеаза), който се синтезира от фер-
ментиралото соево сирене (нато). Произвежда се 
от ферментирали сварени соеви зърна в присъст-
вието на бактерия Bacillus subtilis. В хода на мно-
жествени лабораторни проучвания се установи, че 
натокиназата, извлечена от това сирене, е фибри-

нолитик с 4 пъти по-силна активност от нативния 
плазмин, що се отнася до директното разграждане 
на фибриновите тромби [2, 3]. Индиректното раз-
граждане на тромбите се осъществява чрез въз-
действие върху PAI-1, който е първичен инхибитор 
на тъканния плазминогенен активатор (ТРА). ТРА 
превръща плазминогена в плазмин, а същевре-
менно натокиназата потенцира превръщането на 
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проурокиназата в урокиназа [7]. Важно за отбе-
лязване е, че натокиназата не потиска превръща-
нето на протромбина в тромбин и влияе слабо на 
коагулацията за разлика от други фибринолитици 
(стрептокиназа, урокиназа). За разлика от остана-
лите фибринолитици, които имат само интравеноз-
но приложение, натокиназата е активна и при пе-
рорално приложение. Освен това натокиназата има 
лек хипотензивен ефект, редуцира тромбоцитната 
и еритроцитна агрегация, нивата на холестерола 
[11] и намалява вискозитета на кръвта [5, 8, 9, 10]. 
Ролята на натокиназата е доказана в превенцията 
на дълбоката венозна тромбоза при дълги полети 
[1]. Съществува и малък опит при механични сър-
дечни клапи [6], но на този етап няма публикации в 
медицинската литература в показанието инсултна 
профилактика при предсърдно мъждене.

Ефектите на натокиназата  се изразяват във:
а) директно лизиране на фибрина;
б) превръщане на проурокиназата в урокиназа;
в) увеличаване на плазмените нива на ТРА (фиг. 2).
Ефектите на натокиназата (Натаспин Х) вър-

ху съсирването и фибринолизата не се изчерпват 
само с тези 3 механизъма. Повлияват се и различни 
елементи от коагулационната каскада, както е пока-
зано на фиг. 3. Отбелязаните с тъмен цвят елемен-
ти от каскадата се повлияват в посока на намалена 
коагулация  в експериментални модели  от единич-
на доза натокиназа.

На фиг. 4 са илюстрирани резултатите от 6-ме-
сечно лечение с натокиназа (Натаспин Х, една кап-
сула от 13.8 g дневно) на група пациенти с венозна 
тромбоза  и ефектите върху намаляването на серу-
мните нива на PAI-1.

Фиг. 1. Химична структура на натокиназата

Фиг. 2. Местата на въздействие на натокиназата



Инсултна профилактика при пациенти с предсърдно мъждене... 53

И така, кои са сигурните доказателства за ефек-
тите на натокиназата:

1. Значителен брой доказателства, включител-
но рандомизирани клинични проучвания за доказ-
ване на антихипертензивен ефект [4].

2. Доказан липидопонижаващ ефект [11].
3. Доказан мощен фибринолитичен ефект, без 

потискане на антикоагулацията [7, 8, 10].
4. Доказани ефекти върху агрегацията на тром-

боцитите и еритроцитите [9].

5. Доказано намаляване на вискозитета на 
кръвта [5, 9].

6. Доказан ефект върху дебелината на каротид-
ната съдова интима/медия [12].

Материал и Методи

От май 2015 г. до декември същата година бе 
проведено проучване, включващо 39 пациенти (23 
жени и 16 мъже на възраст 55-82 години). Средна-

Фиг. 3. Въздействия на натокиназата върху коагулационната и фибринолитичната каскада

Фиг. 4. Намаление на нивата на PAI-1 след 6-месечно лечение с Натаспин Х
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та възраст на пациентите е 74 години със следните 
критерии за включване:

 • Възраст над 55 години
 • Клапно и неклапно пароксизмално, перси-

стиращо или перманентно ПМ с висок инсултен 
(CHA2DS2VASc ≥ 2 – средно 3.2) и  умерен до висок 
хеморагичен (HAS-BLED ≥ 2 – средно 2.8) риск и 
едно от следните условия:

 − нисък TTR < 50% при клапно (значима мит-
рална стеноза или клапна протеза) ПМ при 
лечение с ВКА;

 − преживяно умерено или тежко кървене от ВКА 
или ОАК;

 − получен инсулт или тежко кървене при поне 
два антикоагулантни режима и отказ от при-
емане на друг антикоагулант;

 − отказ на пациента от антикоагулация поради 
страх от усложнения;

 − отказ от ОАК по икономически съображения.
 • Относително стабилно клинично състояние и 

липса на следните изключващи критерии:
 − изострени прояви на ИБС;
 − декомпенсиран диабет;
 − неконтролирана АХ (САН > 160 mm Hg или 
ДАН > 110 mm Hg);

 − недостатъчен честотен или ритъмен контрол 
на ПМ;

 − нелекувано тиреоидно заболяване;
 − хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) с 
креатининов клирънс < 30 ml/kg/min;

 − злокачествено заболяване с прогноза < 5 години;
 − използване на хранителни добавки като соя, 
соеви протеини, изофлавони или други фитоес-
трогени;

 − алергия към соя или ядки;
 − използване на тромбоцитни антиагреганти;
 − използване на антикоагуланти;
 − хеморагична диатеза или тенденция.

По отношение на вида на ПМ пациентите се 
подразделят на клапно 10 (6 от които с клапна про-
теза) и неклапно – 29. Двадесет и осем пациенти 
са с пароксизмално, 3-ма с персистиращо, и 8 – с 
перманентно ПМ. 

Проучването е проспективно, обсервационно с 
период на проследяване средно 18 месеца и зало-
жени първични крайни точки:

1. Хоспитализация за исхемичен мозъчен ин-
султ или ТИА.

2. Получаване на умерена или тежка хеморагия 
– от гастроинтестинален тракт (ГИТ), интракрани-
ална.

3. Смърт по сърдечно-съдови причини.
4. Смърт от всички причини.
Проследяването включва: щателна анамнеза 

и клиничен преглед на 6 месеца със снемане на 

АН, 12-канална ЕКГ, липидограма, коагулационен 
статус (INR, aPTT); ежемесечен телефонен контакт 
за наличие на нежелани лекарствени реакции. Па-
циентите получават своето стандартно лечение за 
АХ, ритъмен или честотен контрол на ПМ, ХСН и 
дислипидемия. Всички пациенти получават по една 
капсула Натаспин Х (13.8 g) вечер преди сън.

резУлтати

За 18-месечния период на проследяване са ре-
гистрирани 1 хоспитализация за исхемичен мозъчен 
инсулт (лек, с пълно възстановяване), 1 хоспитали-
зация за ТИА и една умерена ректорагия с вътреш-
ни хемориоди, 3 хоспитализации за изострена ХСН 
и 5 хоспитализации за пароксизмално ПМ. Няма 
регистрирани смъртни случаи в цялата наблюдава-
на група Резултатите от останалите проследявани 
параметри са представени в таблици 1-3.

Таблица 1. Динамика на артериалното налягане

АН Изходно 6 месеца 12 месеца 18 месеца

САН 138 ± 9 134 ± 8 130 ± 6 130 ± 4

ДАН 78 ± 6 76 ± 8 72 ± 6 70 ± 8

Таблица 2. Динамика на липидограмата

Холестерол Изходно 6 месеца 12 месеца 18 месеца

Общ 5.7 ± 0.4 5.5 ± 0.3 5.3 ± 0.4 5.0 ± 0.3

LDL-C 3.5 ± 0.6 3.2 ± 0.5 3.0 ± 0.4 2.8 ± 0.4

HDL-C 1.4 ± 0.4 1.2 ± 0.5 1.0 ± 0.2 0.9 ± 0.4

Таблица 3. Хемостазни показатели

Показател Изходно 6 месеца 12 месеца 18 месеца
aPTT (s) 30.5 ± 0.8 31.3 ± 0.9 32.4 ± 1.0 36 ± 0.8

INR 1.08 ± 0.03 1.10 ± 0.04 1.12 ± 0.03 1.22 ± 0.03

обсъждане

Без да достигат статистическа значимост и ви-
сока доказателствена стойност, клиничните резул-
тати от прилагането на натокиназата като алтерна-
тива на стандартната антикоагулация при пациенти 
с високорисково ПМ са обнадеждаващи. Профилът 
на ефективност и безопасност изглежда е близък 
до този на ВКА и ОАК, но такъв извод е твърде 
рано да се направи предвид малкия брой пациен-
ти и относително краткия период на проследяване. 
Плейотропните ефекти на препарата допринасят 
допълнително за клиничната стабилизация на па-
циентите, а наличието на комбинация с хидрокси-
тирозин (мощен антиоксидант) също подобрява 
профила на ефективност. Пациентите се чувстват 
добре и по-сигурни, макар че профилът на безо-
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пасност на натаспин Х не е проучен в дългосрочен 
план по отношение на нежелани лекарствени реак-
ции. Нашите резултати потвърждават известните в 
литературата лек до умерен антихипертензивен и 
лек антилипемичен ефект. Изследването на хемо-
стазата показва, че подобно на фактор Ха инхиби-
торите няма, а и не се налага лабораторен контрол 
поради незначимо повлияване на лабораторните 
показатели. Въпросът за използване на препарат 
с преобладаващи фибринолитични свойства е на-
истина дискусионен, но това е и единственият из-
вестен досега перорален фибринолитик. От употре-
бата на интравенозните фибринолитици при ОКС е 
известен и ефектът на компенсаторна хиперкоагу-
лация, който не е обследван в нашето проучване, 
но би следвало да се проучи в евентуално бъдещо 
сляпо рандомизирано проучване. Тромбоемболич-
ният процес при ПМ е уникален, тъй като форми-
рането на тромбите се извършва в система с ниски 
налягания. Тромбите са богати на фибрин, а не тол-
кова на тромбоцити (както е в системата с високи 
налягания). Затова тромбоцитните антиагреганти 
са неефективни в превенцията на тромбоембо-
лизма при ПМ. Логично е обаче фибринолитиците 
да имат протективен ефект като повлияват фор-
мирането на фибринови тромби в ухото на лявото 
предсърдие (ЛП).  В момента е в ход мултицентро-
вото рандомизирано проучване NAPS (Nattokinase 
Atherothrombotic Prevention Study),  планирано да 
завърши в началото на 2019 година. Рандомизи-
рани са 240 пациенти на възраст над 55 години, 
приемащи натокиназа и плацебо, и се изследват по 
отношение на дебелина на каротидната интима/ме-
дия и когнитивна функция за 3 години. Досегашни-
те резултати са обещаващи. Нашата работна група 
ще продължи употребата на Натаспин Х при посо-
чените индикации и възнамерява да апелира към  

ЕHRA и фармацевтичната компания Валентис да 
инициират многоцентрово европейско проучване 
за изпитване на натокиназата като алтернатива на 
стандартната антикоагулация при пациенти с пред-
сърдно мъждене. Подобни проучвания са в ход в 
Литва и Словения.
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предисловие

В епидемиологична актуализация, направена 
през 2016 г., е оценено, че сърдечно-съдовата (CV) 
болест е причина за 45% от смъртните случаи в Ев-
ропа, включително 12%, дължащи се на инсулт, а 
14% – на други CV болести, което подчертава голе-
мия дял на некоронарните артериални болести (т.е. 
аорта, каротидни артерии и артерии на долните 
крайници) и на венозния тромбоемболизъм (VTE) в 
нашия континент (фиг. 1) [1]. Подобно на предиш-
ните години [2, 3] през 2016 г. бяха публикувани съ-
ответни научни данни в тази област, които ще пов-
лияят нашата ежедневна клинична практика.

каротидна артериална болест

В новите Европейски препоръки 2016 върху пре-
венцията на сърдечно-съдовата болест в клинич-
ната практика ползата от показателя дебелина на 
каротидната интима–медия беше изненадващо по-
ставена под съмнение като критерий за стратифи-

кация на CV риск и този маркер вече не се препо-
ръчва, поради високата си променливост, ниската си 
вътреиндивидуална възпроизводимост и липсата на 
допълнителна предсказваща стойност, дори и при 
лица с умерен риск [4]. Напротив, каротидната пла-
ка остава ценно средство за стратификация на CV 
риск.

През 2016 г. дългосрочната клинична равностой-
ност на каротидното артериално стентиране (CAS) 
спрямо каротидната ендартеректомия (CEA) беше 
потвърдена в 10-годишен анализ на проучването 
CREST – Carotid Revascularization Endarterectomy vs. 
Stenting Trial), в който се съобщават сходна смърт-
ност, честота на инсулта или на MI в рамките на 30 
дни или на ипсилатерален инсулт в срок от 10 годи-
ни за двете стратегии (11.8% спрямо 9.9%; P = 0.51) 
(табл. 1) [5].

Перипроцедурният инсулт при CAS е свързан 
често с емболизация на плака. Рандомизирано-
то проучване ACT I (Asymptomatic Carotid Trial I) 
сравнява CAS под емболична протекция с CEA при 
1453-ма пациенти с безсимптомна каротидна сте-
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ноза, които не са преценени като пациенти с висок 
хирургичен риск (табл. 1) [6]. Комбинираният краен 
показател включващ смърт, инсулт или MI за срок от 
30 дни или ипсилатерален инсулт за 1 година не е 
бил по-малостоен при CAS vs. CEA (3.8% vs. 3.4%; 
P = 0.01 за немалостойност); честотите на инсул-
та обаче са били числено в полза на CEA (1.4% vs. 
2.8% за CAS, P = 0.23). За отбелязване, през 2016 
г. три малки проспективни регистъра отчитат много 
ниска честота на перипроцедурния инсулт 0-0.9% 
с новите двуслойни каротидни стентове, състоящи 
се от тънкостратен нитинолов стент, покрит с нити-
нолов меш [7-9]. Макар че хирургията остава про-
цедура на избор, все още е нерешен въпросът за 
рисковата стратификация на пациенти с безсимп-
томна каротидна стеноза, които биха имали полза 
от реваскуларизация.

аортни болести

Многоцентровото проучване NORRE (Normal 
Reference Ranges for Echocardiography) осигури ре-
ферентни стойности на ехокардиографските крите-
рии, отчитайки различни конвенции за измервания 
и избиране на подходящ момент от сърдечния ци-
къл [10]. Нормалните стойности са приложими и при 
спортисти, както показа проучване върху 3281 здра-
ви елитни спортисти, в което се съобщава, че 1.8% 
от мъжете и 1.5% от жените са били с диаметър на 
възходящата аорта съответно > 40 mm и 34 mm [11]. 
Наскоро бяха публикувани важни данни, отнасящи се 
до оценката на риска от аортна дисекация (AD) при 
лица с умерено дилатирана асцендентна аорта [12]. 
Сред 4654 лица 5-годишният риск от AD и/или рупту-
ра е бил съответно 0.4%, 1.1% и 2.9% при базални 
аортни диаметри съответно 45 mm, 50 mm и 55 mm. 
Следователно намирането на дилатация на аортния 
корен показва необходимост от диагностициране на 
подлежащите състояния и график за проследяване.

Бяха направени важни стъпки към разбирането 
на генетичните аортни болести. По специално, във 
фамилии с наследствено предразположение към 
болести на торакалната аорта бяха идентифици-
рани мутации, водещи до загуба на функции в ге-
ните на лизил оксидазата (LOX), участваща в регу-
лирането на стабилността и целостта на еластина 
и колагена [13]. Вкарването на човешка LOX-му-
тация в мишия геном е причинявало аневризма 
на асцендентната аорта и спонтанна хеморагия 
при мишки, които са хомозиготни по отношение на 
човешкия алел, най-вероятно чрез недостатъчно 
кръстосано свързване на еластин и колаген в аорт-
ната стена [14].

При пациенти със синдром на Marfan (MFS) влия-
нието на генотипа върху тежестта на аортния фено-

тип бе демонстрирано в регистъра Dutch CONgenital 
CORvitia (фиг. 2) [15]. Сред 357 пациенти с мутации на 
гена за фибрилин-1 тези с мутации, водещи до нама-
лено количество на протеина фибрилин-1, са имали 
по-лоша 8-годишна прогноза от тези с доминантно не-
гативни мутации (производство на анормален фибри-
лин-1 протеин), с 2.5-, 2.4- и 1.6-кратно повишение на 
съответния риск от сърдечно-съдова смъртност, смърт 
или аортна дисекация и аортни усложнения.

Бяха публикувани други прогностични данни 
от регистъра GenTAC, включващ 1991 пациенти с 
генетично свързани торакални аортни аневризми 
(TAA) [16]. За среден срок на проследяване 3.6 го-
дини, 1.6% от пациентите са получили AD тип А, 
но само 13% покриват препоръчания критерий за 
аортен размер, определящ показание за корекция 
на TAA. Важно е, че MFS е бил свързан със седем-
кратно по-висок риск от AD. В друг доклад от регис-
търа  GenTAC е описан клиничният изход при 94 жени 
с MFS, които са имали общо 227 бременности, като се 
съобщава за 10.6% свързани с бременността аортни 
усложнения, с осемкратно повишен риск от AD [17].

При AD тип B стандартът на поведение е меди-
каментозен подход при неусложнени случаи и то-
ракална ендоваскуларна аортна корекция (TEVAR) 
в случай на усложнения. Скорошно ретроспективно 
проучване обаче при 338 пациенти с неусложнена 
AD тип В, сравнявайки незабавна TEVAR (n = 184) 
с медикаментозна терапия (n = 154), показва, че 
30-дневната смъртност е била сходна, но медика-
ментозно лекуваните пациенти са имали сигнифи-
кантно по-висока смъртност (P = 0.01) и свързани 
с аортата неблагоприятни събития след 5-годишно 
проследяване (P = 0.025) [18]. Друго ретроспек-
тивно проучване при 156 пациенти с неусложнена 
остра AD тип В е идентифицирало аортния диаме-
тър > 44 mm като независим предиктор за смърт-
ност в рамките на среден срок на проследяване 
3.7 години. Аортен диаметър > 44 mm и диаметър 
на фалшивия лумен > 22 mm са били свързани с 
намалена свободна от интервенции преживяемост 
[19]. Тези данни допринасят за установяването на 
високорискови критерии за ранна TEVAR.

Честото усложнение на TEVAR, постимплан-
тационен синдром (PIS) – дефиниран като темпе-
ратура > 38°C, левкоцити > 12.0/nL и C-реактивен 
протеин > 10 mg/dL в рамките на 72 h след TEVAR 
при негативни хемокултури – се съобщава при 16% 
от случаите с AD тип B; PIS не е повлиял на вътре-
болничния изход, но е бил свързан с повишена чес-
тота на големите неблагоприятни събития (смърт, 
аортна руптура и нужда от реинтервенция) след 4-го-
дишно проследяване (62.5 vs. 25.9%; P = 0.004) [20].

Ултразвуков скрининг за абдоминални аортни 
аневризми (AAA) се препоръчва при всички мъже 
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на възраст > 65 години (клас I A) и вероятно при 
жени на възраст > 65 години, които пушат (клас IIb 
C) [21]. Финландско проучване при 585 пациенти с 
руптурирала AAA поставя под съмнение тези пре-
поръки, тъй като 21% от мъжете и 3% от жените са 
били на възраст < 65 години, достигайки съответно 
до 32% и 16% сред пушачите [22]. По тази причина 
може да се обсъжда понижаване на възрастта за 
скрининг до 60 години при мъже пушачи, въпреки че 
все още 13% биха били пропуснати. В друга публи-
кация, сред 530 братя и сестри на пациенти с AAA, 
открита със скрининг, 10% са имали AAA, като една 
трета от тях са били < 65 години, което подкрепя 
настоящите препоръки за скрининг на всички братя 
и сестри на тези пациенти [23].

Медикаментозният подход при малки AAA след 
откриването им е слабо проучен. В рандомизирано-
то изпитване AARDVARK, 224 пациенти с диаметър 
на AAA 30-54 mm са били рандомизирани да полу-
чават периндоприл, амлодипин или плацебо [24].  
Не са намерени разлики в прогресията на диаме-
търа между групите въпреки понижението на кръв-
ното налягане в активните групи (табл. 1). Трябва 
да се отбележи, че в изпитването са влезли само 
10.5% от скринираните пациенти и то е било със 
слаба статистическа сила за предсказване на мал-
ки, но важни ефекти върху скоростта на растеж на 
AAA, което подчертава нуждата от допълнителни 
изследвания.

Артериална болест на долните крайници
През 2016 г. две големи RCTs осигуриха ва-

жни доказателства върху антитромбозната тера-
пия при пациенти с артериална болест на долните 
крайници (LEAD). Изпитването EUCLID е сравнило 
тикагрелор 90 mg b.i.d. с клопидогрел при 13 885 
пациенти със симптомна LEAD (табл. 1) [25]. След 
30 месеца проследяване не са наблюдавани раз-
лики в първичния краен показател, комбинация от 
CV смърт, MI или инсулт (10.8% за тикагрелор vs. 
10.6% за клопидогрел), както и в честотата на инци-
дентите от долните крайници и големите хеморагии 
(1.6%). Важно е, че предварително определеният 
анализ при пациенти с предшестваща реваскулари-
зация е потвърдил главните резултати (табл. 1) [26]. 
Следователно при пациенти с LEAD без скорошна 
реваскуларизация (< 30 дни) клопидогрел изглежда 
толкова ефективен, колкото тикагрелор.

Ворапаксар, активиращ се от протеаза антаго-
нист на рецептор-1, се е доказал като ефективно 
средство за намаляване на острата исхемия на 
крайника (ALI) сред 3787 пациенти с квалифика-
ционна симптомна LEAD, набрани в изпитване 
TRA2°P, редуцирайки 3-годишния риск от ALI с 42% 
vs. плацебо на фона на аспирин и/или тиенопири-

дин (2.3% vs. 3.9%; P = 0.006) (табл. 1) [27]. Ползата 
е била последователна в целия спектър от етиоло-
гии на ALI, без нарастване на тежките хеморагии. 
Ворапаксар е намалил и периферните реваскула-
ризации (15.4% vs. 19.3%; P = 0.003) сред 5845 па-
циенти с известна LEAD, с повишаване на умере-
ните, но не и на тежките хеморагии (табл. 1) [28]. 
По-голямата годишна честота на ALI в TRA2°P спря-
мо EUCLID (1.3% vs. 0.8%) показва, че в TRA2°P са 
включени пациенти с по-висок риск от усложнения 
в крайника. Комбинацията от аспирин и ворапаксар 
би могла да представлява разрешение при пациен-
ти с висок риск от ALI, т.е. пушачи и носители на 
хирургична съдова протеза, при условие че хемора-
гичният риск е нисък.

Що се отнася до реваскуларизацията, напосле-
дък бяха публикувани 3-годишните резултати от 
изпитването IN.PACT SFA (табл. 1) [29]. В това из-
питване, в съотношение 2:1, са рандомизирани 331 
пациенти с феморо-поплитеални лезии да получат 
лечение с медикамент-излъчващ балон (DEB) или 
стандартен балон (PTA). След 3 години DEB е про-
дължил да бъде свързан със сигнификантно по-ви-
сока първична проходимост (69.5% спрямо 45.1%; 
P < 0.001) и свобода от клинично насочена реваску-
ларизация на таргетната лезия (CD-TLR) (84.5% 
vs. 70.4%; P < 0.001), при отсъствие на феномена 
на късно догонване. Въпреки това резултатите от 
DEB като цяло продължават да са ограничени и не 
може да бъде постулиран класов ефект въз осно-
ва на благоприятните резултати от това изпитване. 
Петгодишните резултати от изпитването Zilver PTX, 
рандомизирало 474 пациенти с лезии на фемо-
ро-поплитеалните артерии да бъдат подложени на 
първична имплантация на паклитаксел-излъчващ 
стент (PES) vs. PTA, също бяха публикувани през 
2016 г. [30] Благоприятните резултати от PES са 
се запазили през 5-те години; цялостната група с 
имплантация на PES (първична + условна) е дала 
по-добри резултати от стандартните мерки (PTA + 
условна имплантация на BMS) по отношение на 
първичната проходимост и свободата от CD-TLR 
(табл. 1). Публикувани са обещаващи резултати с 
новия еверолимус-излъчващ биорезорбируем съ-
дов стент при лечение на  външната илиачна и су-
перфициалната феморална артерия в проучването 
ESPRIT I [31].

Венозен тромбоемболизъм
След епизод на идиопатичен VTE клиничните 

критерии за предсказване на рецидиви и хемора-
гичен риск могат да бъдат полезни за вземане на 
решение относно продължителността на антикоагу-
лацията. Новият постатикоагулационен D-димерен 
модел [32] и DAMOVES [33] скор (табл. 2) допълват 
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Фиг. 1. Проценти от всички смъртни случаи, дължащи се на важни болести в Европа, най-нови налични данни (по Townsend N, et al. 
Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. European Heart Journal 2016; 37 (42): 3232-3245. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw334.). Тази диагра-
ма 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 еднолич-
на отговорност за превода, публикуван в това издание.

Фиг. 2. Честота на генетичните аномалии и клиничен изход в зависимост от подгрупата в регистъра Dutch CONgenital CORvitia (по 
Franken R, et al. Genotype impacts survival in Marfan syndrome. European Heart Journal 2016; 37 (43): 32853290. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv739.) 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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наличните модели, повечето от които все още не 
са потвърдени в проспективни проучвания. Съвсем 
наскоро скорът HERDOO (табл. 2) получи проспек-
тивно потвърждение при 2779 пациенти. Антико-
агулацията може да бъде прекратена безопасно 
при жени с първи непровокиран VTE, които са с 
HERDOO скор < 2 [34]. Интегрирането на скорове-
те за риск от рецидивиране и хеморагии може да 
позволи персонализирано лечение, но съществу-
ващите хеморагични скорове се оказаха до голяма 
степен неуспешни при VTE. Наскоро разработеният 
VTE-BLEED е предсказал точно 30-дневния хемо-
рагичен риск при пациенти на дабигатран и варфа-
рин, което заслужава по-нататъшна оценка [35].

Непровокираният VTE може да бъде ранен приз-
нак на карцином. Остава неясно дали подгрупата от 
високорискови пациенти с непровокиран VTE може 
потенциално да има полза от по-широк скрининг. Из-
питването SOME (Occult Malignancy in Patients with 
Idiopathic Venous Thromboembolism) е показало, че 
възрастта, пушаческият статус и предшестващият 
провокиран VTE могат да са важни предиктори на 
окултен карцином при пациенти с първи непровоки-
ран VTE (комбиниран HR 3.33; P < 0.001) [36].

Доколко изолираната дистална дълбока веноз-
на тромбоза (DVT) изисква антикоагулация остава 
спорно. Скорошното изпитване CACTUS е рандо-
мизирало нискорискови пациенти (без активен кар-
цином или предшестващ VTE) с първа изолирана 
дистална DVT да получават подкожен нискомоле-
кулен хепарин (LMWH) или плацебо за 6 седмици 
[37]. Честотата на VTE не е била различна между 
двете групи (3% vs. 5%; P = 0.54), но хеморагичният 
риск е бил по-висок (4% vs. 0%; P = 0.03) (табл. 1). 
Въпреки че изпитването е било с до голяма степен 
недостатъчна сила предвид ниската честота на съ-

битията, то подсказва, че не всички нискорискови 
извънболнични пациенти със симптомна изолира-
на дистална DVT трябва да получават пълна доза 
LMWH. Алтернативните стратегии, като профилак-
тични дози LMWH и директен прием на перорални 
антикоагуланти (DOAC), се нуждаят от проучване.

След големите клинични изпитвания от фаза 
III данните от обичайната практика потвърждават 
безопасността и ефективността на DOACs като 
алтернатива на стандартната антикоагулация при 
широк спектър пациенти. Скорошни данни насо-
чиха вниманието към повишено вагинално и обил-
но менструално кръвотечение при жени, лекувани 
с анти-Xa лекарства [38]. Повечето от пациентите 
обаче са могли да бъдат лекувани консервативно. 
Сред средствата за неутрализиране андексанет е 
намалил анти-Ха активността при пациенти с остър 
кръвоизлив и е осигурил ефективна хемостаза в 
79% от случаите [39].

При пациенти с противопоказания за антико-
агулация доказателствата за употреба на фил-
тър в долната празна вена остават илюзорни. 
Скорошни данни са показали, че при пациенти с 
незлокачествен остър VTE употребата на филтър 
е била свързана със сигнификантна редукция на 
30-дневната смъртност само в случаите на проти-
вопоказания за антикоагулация, поради кръвоиз-
лив (HR, 0.68) [40]. Рискът от последваща DVT се 
е увеличил със 135%.

Белодробният емболизъм (PE) е част от дифе-
ренциалната диагноза на синкопа. Скорошно прос-
пективно проучване при 560 пациенти, хоспитали-
зирани за синкоп, докладва за 17.3% честота на PE 
в тази популация, което подкрепя включването на 
образна диагностика за PE в диагностичния алго-
ритъм при синкоп [41].

Таблица 2. Характеристики, включени в скоровете за рецидивиране и хеморагии при пациенти, страдащи  
от непровокиран венозен тромбоемболизъм

HER-DOO [33] DAMOVES [32] След-D-димерен модел* [31]
Хиперпигментация на долните крайници, оток или зачервя-
ване [HER]

1

Нива на D-димер 1 (> 250 ug/L) 5 (абнормен) 2
Затлъстяване [O] 1 (BMI ≥ 30) 2.5 (BMI > 30)
Възраст [O] [A] 1 (≥ 65 години) 1→6 (10→90 години) 0.98
Генетична тромбофилия [M] 5
Варикозни вени [V] 2.5
Активност на фактор VIII [E] 1.5→10 (50%→400%)
Мъжки пол [S] 2 2
Проксимална венозна тромбоза или белодробен емболизъм 5
Интервал между спиране на антикоагулацията и изследване 
на D-димер (дни)

0.74

Граници на скора ≥ 2 ≥ 11.5 –

Числата представят тежестта, дадена на всяка от характеристиките в скоровете; Главните букви в скобите представляват буквата, 
избрана за целите на скоровия акроним.
*Числата представляват коефициенти на риска (hazard ratios), а не стойности на скора.
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