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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXII, 2016, Приложение 5ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаеми колеги, скъпи гости,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви приветстваме с добре дошли на XVI НАЦИОНАЛЕН 
КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 4–7 октомври 2018 г., в курортен комплекс Албена – Варна.

Националният кардиологичен конгрес е един от най-големите научни форуми у нас и очакванията ни са за близо 1000 участници от 
страната, както и присъствие на водещи български и чуждестранни специалисти.

Програмата на Националния конгрес обхваща разнообразни интерактивни научни сесии, като традиционно сме включили презентации 
на работните групи към ДКБ, съвместни сесии с близки на ДКБ дружества и организации, фокус-лекции на горещи теми, експертни мнения 
и панелни дискусии. 

Централно място в програмата намират номинираните лекции на името на бележити учени в областта на кардиологията, 
съвместната сесия на Българското и Европейското кардиологично дружество и въведената за първи път сесия „извън протокола“, където наши 
учители в неформална обстановка ще споделят за изграждането си като специалисти и предизвикателствата във формулиране на научните 
си търсения. Новостите в тазгодишния Конгрес по кардиология са свързани с представянето на няколко сесии по интердисциплинарни проблеми, 
обединени в серията кардиологичен алианс, планирането и провеждането на обучителни сесии с практическа насоченост и възстановяването 
на традицията най-добрите оригинални научни разработки да бъдат представяни като пленарни съобщения в рамките на научни сесии. Като 
приемственост от XV национален конгрес е предвидено предаване в реално време в интернет (онлайн стрийминг) на работата на конгреса, 
осъществявана едновременно в пленарните зали „Тракия”, „Добруджа” и „Мизия”, като последователно надграждаме възможностите за 
продължително обучение с опцията регистрираните делегати да наблюдават пропуснатите сесии „при поискване“ и извън времетраенето на 
XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС.

Чудесна форма за споделяне на Вашия опит са постерните сесии, на които е отделено специално внимание в рамките на постерни сесии, 
модерирани от утвърдени национални експерти.

По време на конгреса е организирана специализирана изложба, на която се представят лидери в производството на медикаменти, 
консумативи и медицинска апаратура.

Нашата цел е да организираме максимално ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и обмен на идеи и 
опит. В този аспект залагаме много и на трите изградени форума – „Хитър Петър”, „Настрадин Ходжа” и „Бай Ганьо”.

Скъпи колеги,

Научният форум ще ни послужи да заздравим професионалните си и научно-творчески контакти, за да отговорим на съвременните 
изисквания пред нашата специалност.

В заключение приемете нашите и тези на Организационния комитет благодарности за проявения интерес и изпратените за участие 
интересни разработки и предложения за сесии. Убедени сме, че високото качество на вашата научна продукция и представените данни ще 
допринесат за провеждането и резултатите от XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ.

С уважение:

Проф. д-р А. Постаджиян, дм

Председател на ДКБ

Доц. д-р М. Токмакова, дм

Бъдещ председател на ДКБ

Проф. д-р Й. Йотов, дм

Научен секретар на ДКБ
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УСТНИ ДОКЛАДИУСТНИ ДОКЛАДИ
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ННАУЧНА СЕСИЯ АУЧНА СЕСИЯ ІІ. „. „ДДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ – СОБСТВЕН ОПИТ”ЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ – СОБСТВЕН ОПИТ”

Модератори: ПРОФ. М. ЦОНЗАРОВА, ДОЦ. П. ШИВАЧЕВ

УД-І.1. НАДКАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ В ДЕТСКА УД-І.1. НАДКАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ В ДЕТСКА 
ВЪЗРАСТ – МЕХАНИЗМИ, ЕКГ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВЪЗРАСТ – МЕХАНИЗМИ, ЕКГ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Л. Бърдарска, А. Кънева, И. Велковски 
и Т. Балабански

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София 

Надкамерната тахикардия (НКТ) е най-честото ри-
тъмно нарушение в детска възраст при структурно нор-
мално сърце. Водещ електрофизиологичен механизъм 
е риентри – в АВ възела или с участието на допълни-
телна проводна връзка. 12-каналната ЕКГ обикновено 
позволява неговото идентифициране и ефективността 
от лечението.

Целта на проучването е да се анализират честотата, 
корелацията с ЕКГ образа и ефективността от лечението 
на НКТ.

Материал и методи. Ретроспективен анализ на до-
кументация на 75 пациенти, хоспитализирани в периода 
от януари 2014 г. до януари 2018 г.

Резултати. Пациентите са разделени в 3 възрасто-
ви групи: 0-3 год. (n = 12), 4-7 год. (n = 9), 8-18 год. (n = 
54). Хоспитализирани са по повод пристъп от НКТ или 
за извършване на електрофизиологично изследване и 
радиофреквентна аблация (ЕФИ/РФА). Клиничната изя-
ва бива: сърцебиене (n = 51), главозамайване и гадене 
(n = 10); сърдечна недостатъчност (n = 12); асимптомна 
тахикардия (n = 2). ЕКГ показва тяснокомплексна (n = 
71) или ширококомплексна НКТ (n = 4). Въстановяване 
на синусов ритъм настъпва спонтанно (n = 10) или се 
постига след приложение на вагусови прийоми (n = 13), 
аденозин (n = 22), монотерапия с амиодарон (n = 10), 

верапамил (n = 8), дигоксин (n = 1), бета-блокер (n = 1). 
При 10 случая е използвана комбинация от медикамен-
ти и електрическо кардиоверзио (n = 2). Анализът на ЕКГ 
по време на пристъп и след въстановяване на синусов 
ритъм очертава като водещ механизъм над 8-годишна 
възраст атрио-вентрикуларната нодална риентри (АВ-
НРТ) – 48% (n = 36), който при 50% (n = 18) е потвърден 
с ЕФИ. Атрио-вентрикуларна риентри (АВРТ) се наблю-
дава в 36% (n = 27), като при 70% (n =19) ЕКГ в сину-
сов ритъм е с преекситация. Първата изява е най-често 
преди 8-годишна възраст. Перманентна реципрочна та-
хикардия (PJRT) е регистрирана при 1 случай. По-ряд-
ко са наблюдавани: атриална тахикардия (АТ) (n = 6), 
предсърдно трептене (n = 4), ектопична тахикардия от 
АВ съединението (JET) (n = 1). При изписването без ан-
тиаритмична терапия са 10 деца над 8 години с първи 
регистриран пристъп, 24% (n = 18) са на терапия с 1 ан-
тиаритмичен медикамент, 12% (n = 9) са на терапия с 2 
или повече медикамента, като това са най-често деца 
във възрастовата група 0-3 год. ЕФИ/РФА е проведено 
при 50% (n = 38) над 8-годишна възраст, като само в 3 
случая се наблюдава ранен рецидив, наложил реабла-
ция при 2 деца.

Извод: Външната ЕКГ и блокирането на АВ възела 
чрез вагусови прийоми или аденозин, очертава АВНРТ и 
АВРТ като най-чести НКТ при деца без структурни кар-
диопатии. Затруднение представлява диференциалната 
диагноза при липса на преекситация в синусов ритъм. То-
гава в съображение влизат: възраст на изява, продължи-
телност на пристъпите, както и допълнителни ЕКГ белези, 
характерни за АВРТ (по-висока камерна честота, електри-
чески алтернанс на R-зъбеца, ретроградна Р-вълна, репо-
ляризационни промени). При останалите по-редки форми 
персистирането на тахикардията в присъствие на АВ блок 
демаскира електрофизиологичния механизъм.
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УД-І.2. ПЪЛЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН УД-І.2. ПЪЛЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН 
АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК – ЕВОЛЮЦИЯ АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК – ЕВОЛЮЦИЯ 

В РАННИЯ СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОДВ РАННИЯ СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД

С. Шишков, Д. Печилков и А. Кънева
Клиника по детска кардиология, 

Национална кардиологична болница – София

Увод. Пълният следоперативен атриовентрикула-
рен блок (ПСАВБ) e рядко срещано усложнение след 
сърдечна операция на вродени сръдечни малформа-
ции (ВСМ) при деца с честота 2,3-8,9%. Поради особе-
ностите в анатомията на проводната система най-чес-
то се наблюдава при операции, свързани с манипула-
ции върху междукамерния септум и дезобструкция на 
левокамерния изходен път. Причината за появата му е 
хирургична травма в областта на снопа на Хис – пре-
рязване или оток на тъканите на проводната система. 
Последствията са: ниски камерни честоти и липса на 
синхронност в съкращенията на предсърдията и ка-
мерите. Клиничната изява обикновено е свързана със 
синдром на нисък сърдечен дебит и изисква лечение 
с временно електрокардиостимулиране, паралелно с 
противовъзпалително и противооточно лечение с кор-
тикостероиди. Ако ПСАВ блок персистира за повече от 
10-14 дни е индикирано имплантиране на постоянен 
електрокардиостимулатор (EКС).

Цел. Установяване на честотата на ПСАВ блок при 
оперираните в нашия център деца и неговата еволюция 
в ранния следоперативен период.

Материал и методи. Ретроспективен анализ на доси-
етата на оперираните в Клиниката пациенти за периода 
януари 2016 г. – май 2018 г. Анализирана са честотата 
на ПСАВБ, видът и броят на оперативните корекции, при 
които се е изявил, броят на пациентите с необходимост 
от имплантация на постоянен ЕКС. Резултатите са пред-
ставени като средни стойности.

Резултати. За анализирания период от 2,5 години са 
оперирани 448 пациенти. От тях 17 (3,79%) са с ПСАВБ. 
Оперативните корекции, след които е установен ПСАВБ, 
са: затваряне на МКД – 9 деца (52,9%), корекция на ат-
рио-вентрикуларен септален дефект – 4 деца (23,5%), 
корекция на тетралогия на Фало – 3 деца (17,7%), разши-
ряване на булбовентрикуларен форамен при митрална 
атрезия – 1 дете (5,9%). Преодоляване на блока настъпва 
в 41,2% от случаите. При 29,4% се е наложило имплан-
тиране на постоянен ЕКС. Летално завършват 29,4% от 
пациентите, преди да бъде преодолян блока или да бъде 
поставен постоянен ЕКС, като причината за смъртта не е 
пряко свързана с ПСАВБ.

Заключение. ПСАВБ е относително рядко усложне-
ние след оперативна корекция на ВСМ в детска възраст. 
В 1/3 от случаите пациентите не се повлияват от прове-
деното лечение, което налага да бъде имплантиран по-
стоянен ЕКС. 

УД-І.3. ПСИХОГЕННИ ХРАНИТЕЛНИ УД-І.3. ПСИХОГЕННИ ХРАНИТЕЛНИ 
РАЗСТРОЙСТВА И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РАЗСТРОЙСТВА И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ 

РИСК ПРИ ПОДРАСТВАЩИРИСК ПРИ ПОДРАСТВАЩИ

М. Иванова, П. Шивачев, Л. Маринов и К. Ганева
МБАЛ „Св. Марина” – Варна

Хранителните разстройства са на едно от първите 
места сред психичните разстройства. Най-често сре-
щаните са анорксия нервоза (около 8/100 000 годишно) 
и булимия. С напредването на хранителното разстрой-
ство и загубата на тегло се задълбочават структурните, 
функционалните и ритъмно-проводните нарушения, като 
крайните промени могат да доведат до фатален изход – 
0.56% годишно, като 80% от случаите са свързани със 
сърдечно-съдови усложнения.

Цел. Настоящата презентация цели да обобщи ли-
тературните данни за психогенните дистрофии и свър-
заните с това сърдечно-съдови проблеми, както и пред-
ставянето на клиничен случай на 16-годишна девойка, 
постъпила по спешност в нашата клиника, с оплакване 
от по-лесна умора при физически усилия, световъртеж и 
главоболие. 

Представяне на клиничен случай. При първона-
чалния преглед се установи брадикардия – 35/min, и 
стойности на артериалното налягане – 100/60 mm Hg. 
При по-задълбочено снемане на анамнезата девойката 
съобщи за доброволно ограничаване на храна и загуба 
на телесна маса с около 7 kg за 2 месеца. Последващи-
те изследвания и анамнестичните данни спомогнаха за 
насочване на работната диагноза към хранително раз-
стройство и възможните последици върху функцията на 
сърдечно-съдовата система. 

Заключение. Навременното откриване на проблема и 
лечението му водят до намляване на процента сърдечно-съ-
дови усложнения и фатален изход при тези пациенти.

УД-І.4. ОСТЪР МИОКАРДИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ УД-І.4. ОСТЪР МИОКАРДИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
– ЕВОЛЮЦИЯ И ПРОГНОЗА– ЕВОЛЮЦИЯ И ПРОГНОЗА

К. Ненова, Б. Бакалчева, М. Пенкова, К. Генова, 
И. Велковски, Р. Маринов и А. Кънева

Национална кардиологична болница – София

Острият миокардит (ОМ) е диагностично и терапев-
тично предизвикателство за кардиолога – заболяване с 
неясна честота, разнообразна клинична изява и прогно-
за. Около 1/3 от пациентите с ОМ развиват дилатативна 
кардиомиопатия (ДКМП).

Цел. Проследяване на еволюцията на ОМ в детска въз-
раст и определяне на факторите за прогресия до ДКМП.

Материал и методи. Ретроспективен анализ на 
клиничните, лабораторните и неинвазивните показа-
тели на 32 деца на възраст 8,32 ± 6,77 год., хоспи-
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тализирани в ДКК през периода януари 2008 г. – май 
2018 г. Критериите за диагноза ОМ са остра инфекция, 
сърдечни симптоми (гръдна болка, палпитации, сър-
дечна недостатъчност – СН), промени в ЕКГ, повише-
ни миоцитолитични ензими и депресия във функцията 
на лява камера (ЛК). 

Резултати. 20 деца са със СН (3 в кардиогенен 
шок). Останалите са с гръдна болка и/или палпитации. 
Всички са с промени в ЕКГ (при 59% реполяризацион-
ни) и повишени миоцитолитични ензими. При 12 (46%) 
е доказана вирусна инфекция. По време на болничното 
лечение 23 деца са лекувани с инотропни медикамен-
ти, останалите са били хемодинамично стабилни. Едно 
дете е починало с клиника на фулминантен миокардит, а 
3 – в рамките на генерализирана инфекция през следва-
щите месеци. При изписването с възстановени размери 
и функция на ЛК са 9 деца, тези с по-леки симптоми и 
камерна дисфункция и по-високи миоцитолитични ензи-
ми; останалите са с подобрена ЛК функция. Проследени 
са 23 деца за 2,27 ± 1,92 год. От тях 12 са с нормали-
зирана ЛК функция до 6-ия месец, 4 – с долногранична, 
7 (30%) развиват ДКМП. Факторите, предопределящи 
неблагоприятна еволюция, са: по-голяма възраст (11,02 
год. спрямо 8,85 год.), липса на клинични и параклинич-
ни данни за инфекция (32% спрямо 86%), по-ниски нива 
на миоцитолитичните ензими, по-значима ЛК дилатация 
(z-score 6,17 спрямо 3,36), по-лоша ЛК функция (30% 
спрямо 49%) и над умерена митрална инсуфициенция 
(100% спрямо 21%).

Заключение. ОМ е едно от големите диагностични 
и терапевтични предизвикателства в кардиологията. 
Заболяването може да еволюира до бързо оздравява-
не, ДКМП или да стане причина за летален изход. При 
пациенти с по-леки симптоми и камерна дисфункция 
прогнозата е благоприятна. Липсват ясни предиктори за 
прогресиране до ДКМП. При дебюта и проследяването е 
необходимо използване на всички съвременни образни 
методи за оценка на камерната функция и виталитета 
на миокарда.

УД-І.5. АРИТМОГЕННА КАРДИОМИОПАТИЯ – УД-І.5. АРИТМОГЕННА КАРДИОМИОПАТИЯ – 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА СЛУЧАЯПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА СЛУЧАЯ

П. Шивачев1, Л. Маринов1, К. Ганева1, М. Иванова1, 
К. Генова2

1МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
2Национална кардиологична болница – София

Аритмогенната кардиомиопатия (АК) е рядко генетич-
но заболяване на сърдечния мускул, характеризиращо се 
с прогресираща миокардна дистрофия и замяна на кар-
диомиоцитите с мастна и фиброзна тъкан, изявяващо се 
клинично със застрашаващи живота камерни аритмии, 
внезапна сърдечна смърт и прогресираща сърдечна не-
достатъчност.

Представяне на клинични случаи. Представяме 
2 случая на заболяването, наблюдавани в нашата кли-

ника. Първото дете – момче на 13 години, постъпва в 
Клиниката по повод на камерна тахикардия след фи-
зическо натоварване. Няколко часа по-късно настъпва 
внезапен летален екзитус. При абдукцията са устано-
вени промени в миокарда, характерни за АК. При вто-
рото дете, момиче на 15 години, са регистрирани ня-
колко пристъпа на ширококомплексна тахикардия с вид 
на  ляв бедрен блок, както и прояви на СН, цианоза с 
белези на хронична хипоксемия и кардиален инфан-
тилизъм. Ехокардиографски е установена дилатирана 
дясна камера с променена архитектоника, нарушена 
систолна и диастолна функция, значима трикуспидална 
инсуфициенция и дясно–ляв шънт през секундум пред-
сърден дефект. Диагнозата е потвърдена чрез ЯМР и 
евокирани потенциали. До момента болната провежда 
лечение с кордарон, диуретици и вазодилататор с до-
бър клиничен ефект.

УД-І.6. ЛЕВОКАМЕРНА НЕКОМПАКТНОСТ УД-І.6. ЛЕВОКАМЕРНА НЕКОМПАКТНОСТ 
ПРИ БРАТ И СЕСТРА СЪС СИНДРОМ НА BARTH, ПРИ БРАТ И СЕСТРА СЪС СИНДРОМ НА BARTH, 

С ДОКАЗАНА НОВА МУТАЦИЯ В ТАZ ГЕНАС ДОКАЗАНА НОВА МУТАЦИЯ В ТАZ ГЕНА

А. Дашева1, Д. Авджиева1, И. Литвиненко1, 
А. Кадъм1, М. Иванова2, Т. Тодоров3, А. Тодорова3 

и Р. Тинчева1

1Университетска детска болница, 
Медицински университет – София

2Национална генетична лаборатория „Майчин дом“
3Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“

Левокамерната некомпактност е рядка вродена 
кардиомиопатия, генетично хетерогенна, характеризи-
раща се с изразена трабекуларизация на миокарда на 
лявата камера (ЛК). Среща се и при синдром на Barth 
– Х-свързано рецисивно заболяване, в резултат на му-
тация на тафазин (ТАZ) гена и водещо до дефицит на 
кардиолипин и митохондриална дисфунция. Момчетата 
са с вариабилна клиника на кардиомиопатия, скелетна 
миопатия, нисък ръст, неутропения и 3-метилглутаконо-
ва ацидурия, а момичетата – носителки на мутацията, 
са асимптомни.

Представяне на клинични случаи. Представя-
ме брат (8 год.) и сестра (14 год.) с генетично доказан 
синдром на Barth чрез ДНК анализ – мутация c.253insC, 
p.(Arg85Profs*54) в екзон 3 на ТАZ гена. И двамата са 
с прояви на некомпактна левокамерна миокардиопа-
тия и мускулна хипотония. При момчето заболява-
нето стартира от 2-месечна възраст с респираторен 
дистрес-синдром в рамките на сърдечна недостатъч-
ност. Чрез ЕхоКГ е доказана дилатативна миокарди-
опатия с некомпактност на ЛК и ендокардна фибро-
еластоза. Проведено е лечение с АСЕ инхибитори и 
диуретици. В динамика се оформя хипертрофия и ди-
астолна дисфункция на ЛК. Сестрата е с установена на 
3-месечна възраст лека аортна стеноза, с увеличена 
трабекулация на ЛК. В еволюция се развива камерна 
хипертрофия, несъответна на степента на аортната 
стеноза, и синусова тахикардия, контролирана с β-бло-
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кер. При брата е налице интермитентна неутропения и 
органична ацидурия.

Заключение. За първи път в България се доказва 
случай на синдром на Barth при брат и сестра с нова му-
тация на ТАZ гена, с проява на левокамерна некомпакт-
ност. Това е и първото описание в света на жена – носи-
телка на мутацията, с клинична изява. Интерес предста-
влява динамиката в еволюцията на сърдечното засягане.

УД-І.7. СИНДРОМ НА МАРФАН. ПРЕДСТАВЯНЕ УД-І.7. СИНДРОМ НА МАРФАН. ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ДИЛАТАЦИЯ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ДИЛАТАЦИЯ 

НА АОРТНИЯ КОРЕННА АОРТНИЯ КОРЕН

К. Ганева, П. Шивачев, Л. Маринов и М. Иванова
МБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет 

„Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна

Синдромът на Марфан е считан за едно от най-често 
срещаните наследствени заболявания на съединител-
ната тъкан. Диагностицирането му се основава на опре-
делени клинични критерии. Като основна причина за бо-
лестност и смъртност сред пациентите с този синдрим се 
очертава аневризмалната дилатация на аортния корен, 
с висок риск от аортна дисекация. Последната ревизия 
на критериите на Гент от 2010 г. акцентира върху сърдеч-
но-съдовите прояви, като дилатацията на аортния корен 
и сублуксацията на очната леща се считат за кардинални 
клинични белези за синдрома. 

Представяне на клиничен случай. Представяме 
случая на 10-годишно момиче с доказан по клинични бе-
лези синдром на Марфан. На едногодишна възраст по 
повод на сърдечен шум е установен митрален клапен 
пролапс и дилатация на аортния корен. При проследява-
не в динамика се констатират прогресиране на аортната 
дилатация, сублуксация на очната леща и характерните 
деформации на опорно-двигателния апарат. Ехокарди-
ографското изследване демонстрира: митрален клапен 
пролапс на двете платна с пролабиране спрямо клапния 
пръстен в систола до 7 mm, митрална регургитация I-II 
степен, трикуспидална регургитация до I степен, изра-
зена дилатация на аортния корен (Z-score +4.07) и ком-
пресия върху лявото предсърдие, без значима аортна 
инсуфициенция. Провежда се терапия с ангиотензин-ре-
цепторен блокер, в постепенно покачваща се доза, при 
добър толеранс. 

Заключение. Пациентите, с доказан синдром на Мар-
фан от ранна детска възраст, подлежат на регулярно еже-
годно проследяване за сърдечно-съдови и офталмологич-
ни усложнения. С особено внимание би следвало да се 
подходи при оценяването на размера на аортния корен и 
прогресията на митралната регургитация с времето.

УД-І.8. РЕВМАТИЧЕН КАРДИТ С МИТРАЛНА УД-І.8. РЕВМАТИЧЕН КАРДИТ С МИТРАЛНА 
И АОРТНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯИ АОРТНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

А. Дашева-Димитрова, А. Телчарова и К. Темелкова
Клиника по ревматология, кардиология и хематология, 
Университетска СБАЛДБ, Медицински университет – 

София

Ревматичната болест е с намаляваща честота в це-
лия свят. Независимо от това сърдечното увреждане 
може да бъде сериозно и прогресиращо, което определя 
социалната значимост на заболяването.

Представяне на клиничен случай. Представяме 
10-годишно момиче с дебют през 2013 г. с полиартрит 
(засягане на големи стави, със скачащ характер) и ЕхоКГ 
данни за малък перикарден излив и структурно нормал-
но сърце. Лекувана е с неконвенционални средства – хо-
меопатия. Не е проследявана от ревматолог/кардиолог. 
През декември 2017 г. е хоспитализирана в Инфекциозна 
болница – София, със скарлатина. Диагнозата е поставена 
преди това амбулаторно, като е започнато лечение отново 
с хомеопатични средства по настояване на родителите. 
Повод за хоспитализация в УСБАЛДБ през януари 2018 г. 
е появата на сърдечна шумова находка. Налице са крите-
рии на Jones за ревматична болест: два големи – кардит с 
оформяне на клапни лезии – митрална и аортна инсуфи-
циенция от умерена степен, доказани с ЕхоКГ с пулсов и 
цветен доплер; дебютираща хорея минор с хореомиокло-
нии, и три малки критерия: β-хемолитична стрептококова 
инфекция, повишен антистрептолизинов титър и завише-
ни стойности на СУЕ и С-реактивен протеин. Приехме, че 
се касае за втори пристъп на ревматизъм. Проведено е 
лечение с кортикостероид, нестероидни противовъзпали-
телни средства, АСЕ инхибитор, антибиотична терапия и 
симптоматични средства. Стартирана е вторична профи-
лактика с бензацилин. При проследяването в динамика е с 
лекостепенна редукция на клапната дисфункция.

Заключение. Описаният случай на дете с валвулит 
при втори пристъп от ревматизъм напомня за едно забра-
вено придобито заболяване, при което е необходимо ко-
ректна диагностика, своевременно, адекватно лечение, 
стриктна профилактика и проследяване, с цел минимизи-
ране на сърдечното увреждане.

УД-I.9. БОЛЕСТ НА КАВАЗАКИ УД-I.9. БОЛЕСТ НА КАВАЗАКИ  МОДЕЛИ  МОДЕЛИ 
НА КАРДИОЛОГИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕНА КАРДИОЛОГИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Г. Христов
Гост-лектор, Лондон, Великобритания
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05.10.2018 Г. (ПЕТЪК) 05.10.2018 Г. (ПЕТЪК) 15.00-15.15 15.00-15.15  ЗАЛА „НАСТРАДИН ХОДЖА” ЗАЛА „НАСТРАДИН ХОДЖА”
РГ ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯРГ ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

УД-ІI.0. ОТВЪД МИЛИМЕТРИТЕ ЖИВАК – НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ УД-ІI.0. ОТВЪД МИЛИМЕТРИТЕ ЖИВАК – НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С ПОВИШЕНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С ПОВИШЕНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Л. Маринов
Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Последните епидемиологични данни сочат нарастване на артериалната хипертония (АХ) сред подрастващите в све-
товен мащаб, което се превръща в значим здравен и обществен проблем. В последните, публикувани в края на 2016 г., 
„Препоръки за поведение при деца и юноши с АХ“ на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество 
по хипертония са обсъдени различните аспекти на диагноза, поведение и профилактика на АХ сред подрастващите в 
Европа. Специално внимание е обърнато на изолираната систолна хипертония при юношите и младежите. Оценено е 
значението на амбулаторното и офисното измерване на артериалното налягане и определянето на нови рискови факто-
ри за възникване на тези състояния. Обсъдени са възможностите на централното систолно налягане и централното пул-
сово налягане, особено при асимптомни пациенти с изолирана систолна хипертония, за очаквани органни увреждания. 
Предложени са нови методи за оценка на съдовите промени, групиране на кардиоваскуларните рискови фактори, лечеб-
на стратегия. Предложена е нова класификация на повишеното артериално налягане при юноши на и над 16-годишна 
възраст. Препоръките на настоящия документ синтезират значително количество от научните данни и клиничния опит на 
водещи европейски педиатри – кардиолози и хипертензиолози. Сериозно внимание се обръща на товара от повишено 
артериално налягане при децата и подрастващите и на приноса му за настоящата епидемия от сърдечно-съдови забо-
лявания. Насърчава се създаването на политики за подобряване на ранното диагностициране, лечение и превенция на 
АХ сред децата и юношите.
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УД-ІІ.1. СЪРДЕЧЕН ШУМ ПРИ КЛИНИЧНО УД-ІІ.1. СЪРДЕЧЕН ШУМ ПРИ КЛИНИЧНО 
ЗДРАВИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА: ЧЕСТОТА ЗДРАВИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА: ЧЕСТОТА 

И КОРЕЛАЦИЯ НА КЛИНИЧНАТА И КОРЕЛАЦИЯ НА КЛИНИЧНАТА 
И ЕХОКАРДИОГРАФСКАТА НАХОДКА И ЕХОКАРДИОГРАФСКАТА НАХОДКА 
ПРИ ПЕРСИСТИРАЩИТЕ ШУМОВЕПРИ ПЕРСИСТИРАЩИТЕ ШУМОВЕ

Б. Ганев
Отделение по детски болести, 
УМБАЛ “Софиямед“ – София

Увод. Сърдечните шумове (СШ) са обичайна физи-
кална находка при децата като цяло и при новородените 
(НР), в частност. Мнозинството от тях са с функционален 
произход и са транзиторни. Персистиращите СШ винаги 
пораждат съмнение за полежаща ВСМ. 

Цел. Установяване на: 1) общата честотата на СШ 
при клинично здрави НР; 2) специфични демографски и 
физикални белези при НР, с персистиращ СШ; 3) честота-
та на СШ, дължащи се на структурни сърдечни дефекти, 
и корелацията на клиничните и ехокардиографските дан-
ни при тях.

Материал и методи. Всички клинично здрави НР 
(n = 254), родени между 01.01 и 31.12.2016 г., са обслед-
вани ретроспективно за установен СШ и неговите харак-
теристики. Анализирани са демографските характеристи-
ки на подгрупите с бързопреходни и персистиращи СШ и 
са сравнени помежду им. Всички НР със СШ, персисти-
ращ и на 1-месечна възраст, са насочени за кардиологич-
на консултация с ЕхоКГ.

Резултати. СШ установихме при 29 (11,4%) от НР. 
При 6 (20,7%) от тях СШ е персистиращ, при останали-
те 23 (79,3%) е бързопреходен. Няма статистически зна-
чими разлики в демографските характеристики на НР от 
двете групи. Останалият кардиологичен статус и ЕКГ са 
в рамките на нормата при всички НР с персистиращ СШ. 
В групата с персистиращи СШ доказахме с ЕхоКГ ВСМ 
само при 2-ма пациенти (0,8% от всички НР) – малък МКД 
и трикуспидална дисплазия с ТИ. При останалите 4 НР 
няма структурни дефекти. Намереният ЕхоКГ субстрат е 
вариант на нормата за възрастта: при 2 НР – физиоло-
гична, релативна хипоплазия на клоновете на БА – ед-
ностранна или двустранна; при 3 от тях – аберантни хор-
ди в кухината на ЛК. Допълнителна находка при 2 НР е 
анатомично незатворен ФО. 

Обсъждане. Резултатите ни съвпадат с преоблада-
ващото в литературата мнение, че изолираните СШ при 
клинично здрави НР много рядко се дължат на структу-
рен сърдечен дефект и преобладаващата част от тях са 
функционални. При НР с прости ВСМ не установихме 
добра клинико-ехокардиографска корелация: данните 
от физикалното изследване нямат предсказваща стой-
ност относно наличието на структурна кардиопатия. 
Считаме, че при всички НР с персистиращ СШ след пър-
вия месец е умесна консултация с детски кардиолог и 
ЕхоКГ. Резултатите ни показват, че има голяма вероят-
ност такъв СШ да е единствената ранна изява на ВСМ.

УД-ІІ.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО УД-ІІ.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО 
НА ГРИЖИТЕ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ НА ГРИЖИТЕ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ 

СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ СЛЕД СЪРДЕЧНА СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ СЛЕД СЪРДЕЧНА 
ОПЕРАЦИЯОПЕРАЦИЯ

Д. Печилков, А. Кънева-Ненчева
Клиника по детска кардиология, НКБ  София

Увод. Вродените сърдечни малформаци (ВСМ) са 
най-честите вродени малформации. Тяхната честота е 
около 1/120 новородени, като ежегодно в света се раждат 
1,35 млн. деца с ВСМ. ВСМ са водеща причина за смърт-
ност от вродени малформации и са на едно от първите 
места за смъртност в детска възраст. В съвременната ера 
всички ВСМ подлежат на оперативно лечение. Подобря-
ването на качеството на грижите за деца с ВСМ в ранния 
следоперативен период след сърдечна операция е залог 
за повишена преживяемост. За тази цел са разработени 
различни програми, ориентирани основно към страните с 
ограничени средства за здравеопазване.

Цел. Да бъде представен начинът на внедряване на 
програма за повишаване качеството на грижи за деца с 
ВСМ в нашия център и да бъдат сравнени качествени-
те показатели преди и след въвеждането. Програмата е 
разработена в Харвадския медицински универсистет. Тя 
се провежда от Бостънската детска болница чрез интер-
нет базирани ежемесечни семинари. На включените в 
програмата центрове се предоставят учебни материали 
и препоръки за клинично поведение.

Материал и методи. Клиниката по детска кардио-
логия в Националната кардиологична болница (НКБ) е 

05.10.2018 Г. (ПЕТЪК) – 17.00-18.00 – ЗАЛА „МИЗИЯ”05.10.2018 Г. (ПЕТЪК) – 17.00-18.00 – ЗАЛА „МИЗИЯ”
НАУЧНА СЕСИЯ ІІ. „НАУЧНА СЕСИЯ ІІ. „ДДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ”ЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ”

Модератори: ПРОФ. А. КЪНЕВА-НЕНЧЕВА, ДОЦ. Л. МАРИНОВ
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включена в Програмата от 2016 г. Целта на Програмата 
е намаляване на ранния оперативен леталитет. За пости-
гане на тази цел са заложени следните задачи: намаля-
ване честотата на инфекциите, въвеждане на безопасни 
периоперативни практики, подобряване на комуникация-
та и екипност на работа. Методите за постигане на тези 
задачи са: въвеждане на чек-листи, фокусиране върху 
хигиената на ръцете, мотивиране на персонала за подоб-
ряване на комуникацията. Ефектът от въвеждането на 
програмата се оценява след събиране в реално време на 
данни от оперативното лечение на пациентите, ежегоден 
одит на данните и анализ на резултатите.

Резултати. След въвеждането на препоръчаните по 
Програмата организационни промени се отчете значител-
но подобряване на качествените показатели за първото 
шестмесечие на 2017 г. в сравнение с 2016 г. – намаля-
ване на честотата на периоперативнтие инфекции от 8% 
до 6,5% и намаляване на ранния оперативен леталитет 
от 14,3% на 6,5%.

Заключение. Въвеждането и изпълнението на про-
грами за повишаване на качеството за грижи е залог за 
подобряване на преживяемостта и намаляване на услож-
ненията при деца с ВСМ след сърдечна операция.

УД-ІІ.3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАННА ЕКСТУБАЦИЯ УД-ІІ.3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАННА ЕКСТУБАЦИЯ 
СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ПО ФОНТАН – ЗАЛОГ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ПО ФОНТАН – ЗАЛОГ 

ЗА СТАБИЛНА ХЕМОДИНАМИКА В РАННИЯ ЗА СТАБИЛНА ХЕМОДИНАМИКА В РАННИЯ 
СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОДСЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД

Л. Симеонов, Д. Печилков, А. Кънева
Клиника по детска кардиология, 

Национална кардиологична болница – София

Увод. Задължителен фактор за оптимална Фонтан 
циркулация е ниското кавопулмонално налягане. Доказа-
но е, че спонтанната вентилация с негативно интратора-
кално налягане подобрява този тип циркулация, като бла-
гоприятно повлиява кавопулмоналното налягане. Ранната 
екстубация при подобни пациенти би трябвало да има 
силен позитивен ефект за стабилизиране на хемодинами-
ката и редуциране на необходимостта от приложение на 
инотропни медикаменти в ранния следоперативен период. 

Цел. Целта на това проучване е да се анализират 
и сравнят показателите на пациентите, които са били 
екстубирани рано след сърдечна операция, с тези на ос-
таналите на апаратна вентилация лица.

Материал и методи. Направен е ретроспективен ана-
лиз на медицинската документация на 73-ма пациенти 
след операция по Фонтан за период от 9 години (2009-2017 
г.). Обработени са данните само на пациентите с пълна 
медицинска документация. Пациентите са разделени в 2 
групи: рано екстубирани  с апаратна вентилация (АВ) под 
12 часа, и късно екстубирани  с АВ над 12 часа. Анали-
зирани са и са сравнени предоперативни и следоператив-
ни показатели. Данните са представени като медиани или 
средни със стандартно отклонение. За обработката им е 
използван непараметричен анализ Mann-Whitney U-тест, 
интегриран в програмата SPSS19.0. Стойности на р < 0,05 
са приети за статистически значими.

Резултати. За анализирания период са оперирани 73 
деца. 64 от тях отговарят на изискванията за пълна меди-
цинска документация. Средната възраст на пациентите е 
3.5 години (1.8-9). 20 пациенти (31.3%) са включени в група-
та на рано екстубираните, а 44 (68.7%) в групата на късно 
екстубираните. Рано екстубираните пациенти в сравнение 
с късно екстубираните имат по-високи предоперативни 
ежекционни фракции 66% (51-87) срещу 59.5% (45-86), p = 
0.004, по-ниски изходни кавопулмонални налягания 13 mm 
Hg (8-17) срещу 14 mm Hg (9-21), p = 0.04, по-нисък изходен 
инотропен скор 11.89 (5-24) срещу 23.6 (3-57), p = 0.0001, и 
по-къс престой в Интензивното отделение 5 дни (2-11) сре-
щу 6 дни (2-47), p = 0.01. В групата на рано екстубираните 
пациенти се наблюдава статистически значимо намаляване 
на стойностите на инотропния скор преди и след екстуба-
ция 11.9 (5-24) срещу 7.4 (2.3-12.9), p = 0.0001.

Заключение. Ранната екстубация и установяването 
на спон танна вентилация в ранния следоперативен пе-
риод след операция по Фонтан води до стабилизиране 
на хемодинамиката и намалена нужда от приложение на 
инотропни медикаменти.

УД-ІІ.4. БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ УД-ІІ.4. БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ 
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТВ ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Е. Левунлиева, Р. Лекова, А. Кънева, Л. Димитров, 
Ал. Александров, Е. Дончева, А. Драмов и К. Генова

Национална кардиологична болница – София 

През последните години се отчита прогресивно на-
растване на заболяемостта от белодробен тромбоемболи-
зъм (БТЕ), което е свързано както с по-честото разпознаване, 
така и с увеличена преживяемост на пациенти, с подлежащи 
предразполагащи състояния – неоплазми, ортопедични ин-
тервенции, централни венозни източници, хормонозамества-
щи и контрацептивни медикаменти, затлъстяване.

Цел. Анализ на етиологични и предразполагащи фак-
тори, клинична изява и терапевтично поведение при БТЕ 
в детската възраст.

Резултати. За 10-годишен период в Детска карди-
ологична клиника (ДКК) са лекувани 12 деца с доказан 
БТЕ, на възраст от 2 месеца до 17,6 години и с телесно 
тегло от 3 до 118 kg. Най-честите предразполагащи фак-
тори са продължителна имобилизация, раждане или при-
ем на контрацептиви, васкулит, вродена или придобита 
тромбофилия. При 6 пациенти е доказана вродена тром-
бофилия – хомо- или хетерозиготи за фактор V Лайден 
мутация, фактор ІІ G20210А, MTHFR, PAI. Трима от тях са 
с комбинация от две или повече тромбофилни мутации. 
Две деца са с антитромбин ІІІ дефицит и дефицит на про-
теин С. Доказан периферен венозен тромбоемболизъм 
(ПВТЕ) е налице при 5 случая, при останалите вероятно 
се касае за in situ БТЕ. Най-честата клинична изява са 
гръдна болка и диспнея. При всички пациенти диагнозата 
е потвърдена с ехокардиографско и компютър-томограф-
ско изследване. В дебюта при 40% има директни или ин-
директи данни за белодробна хипертония. D-димерите 
са повишени само при 60% от случайте на масивен БТЕ. 
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Локална фибринолиза с рекомбинантен тъканен плазми-
ноген активатор е приложена при 4 деца, предхождана от 
транскатетърна тромбфрагментация и тромбаспирация 
при трима от тях, с много добър резултат. Консервативно-
то лечение включва стандартната терапия – нефракцио-
ниран или нискомолекулен хепарин, последван от ацено-
кумарол. Децата с доказано хомозиготно носителство на 
тромбофилни мутации остават на доживотна антитром-
ботична профилактика с индиректен антикоагулант. Еди-
надесет случая са с резорбирани тромботични формации 
без рецидиви. Починало е едно кърмаче на 2 месеца с 
тромб в дясно предсърдие и сепсис. 

Заключение. БТЕ в детската възраст е със специфич-
на етиология, клинична изява и благоприятна еволюция 
при своевременно лечение. Понастоящем препоръките за 
поведение при педиатричната популация са екстраполи-
рани от тези за възрастни пациенти, но през последните 
години се изработват специфични диагностични и тера-
певтични стратегии, приложими в детската възраст.

УД-ІІ.5. КИНГЕЛА – ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ УД-ІІ.5. КИНГЕЛА – ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ 
ПРИ ДЕТЕ С ПОДЛЕЖАЩА МИТРАЛНА ПРИ ДЕТЕ С ПОДЛЕЖАЩА МИТРАЛНА 

АНОМАЛИЯАНОМАЛИЯ

Е. Зердева1, А. Дашева-Димитрова2, 
А. Кънева-Ненчева1 и Н. Модева3

1Клиника по детска кардиология, 
Национална кардиологична болница – София

2Клиника по ревматология, кардиология и хематология, 
Унивеситетска специализирана болница за активно 

лечение на детски болести, 
Медицински университет – София
3Сектор клинична микробиология, 

Национална кардиологична болница – София

Кингела е член на групата Gram(-) бактерии НАСЕК, 
която включва Haemophilus видовете: H. Parainfl uenze, 
H. aphrophilus и H. paraphorphilus, както и Actinobacillus 
аctinomyctemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella 
corrodens и Kingella Kingаe. Установено е, че тези микро-
организми са причинители на тежки инфекции в детска-
та възраст – септичен артрит, остеомиелит, спондилит, 
бактериемия, ендокардит. Поради високия си потенциал 
за засягане на ендокарда те са отговорни за около 5% от 
случаите на бактериален ендокардит. Кингела-ендокар-
дитът е тежко заболяване, водещо до летален изход при 
16% от случаите. Благоприятстващ фактор за развитие 
на инфекциозния ендокардит е наличието на подлежа-
ща вродена сърдечна малформация.

Представяне на клиничен случай. Представяме 
случай на 11-годишно момиче с пролапс на митралната 
клапа, умерена митрална инсуфициенция, мезенхимна 
дисплазия и скелетни аномалии. Диагностициран е ин-
фекциозен ендокардит според следните критерии: кли-
нични (интоксикация, загуба на тегло, умора), паракли-
нични (анемичен синдром, възпалителна активност) и 
микробиологични (6 положителни хемокултури с изоли-
ран Gram(-) причинител Kingella denitrifi cans). При детето 
е налице подлежащ митрален клапен пролапс и има ехо-
кардиографски данни за вегетации на митралната клапа. 

Към причинителя насочва придружаващият ставен синд-
ром. Кингела-инфекцията е доказана и с положителен 
серологичен тест. Лечението с антибиотици от групата на 
цефалоспорините и аминогликозидите е успешно.

Заключение. Съчетанието на ендокардит и артрит 
трябва да насочва диагностичното мислене към доказва-
не на инфекция с Кингела.

УД-ІІ.6. „МАЛКИ“ ЛИ СА МАЛКИТЕ УД-ІІ.6. „МАЛКИ“ ЛИ СА МАЛКИТЕ 
МЕЖДУКАМЕРНИ ДЕФЕКТИМЕЖДУКАМЕРНИ ДЕФЕКТИ

Л. Чочкова, Н. Джелепова, В.Тодорова и С. Коцева
Клиника по педиатрия, 

УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив

Инфекциозният ендокардит (ИЕ) е заболяване с висо-
ка смъртност, което често има мултисистемна изява. Него-
вите хетерогенни прояви са диагностично предизвикател-
ство. Вродените сърдечни малформации (ВСМ) предста-
вляват доминираща подлежаща причина за ИЕ в детската 
възраст. Вегетация може да се развие, когато джет с висо-
ко налягане навлиза в кухина с ниско налягане през тясна 
комуникация, какъвто е случаят с малкия междукамерен 
дефект (МКД). При наличие на такъв вегетации могат да 
се откритят от дясната страна на МКД върху насрещната 
деснокамерна стена или по трикуспидалната клапа.

Представяме случай на момче на 11 години, с уста-
новен от кърмаческа възраст перимемранозен МКД, про-
следяван кардиологично през първите 6 години, и с ус-
тановена благоприятна еволюция и образуване на псев-
доаневризма, намаляваща размерите на дефекта. Около 
20 дни след екстракция на зъб детето заболява остро с 
висока температура и болки корема. При неповлиява-
щи се симптоми е насочен към Клиника по хирургия със 
съмнение за остър апендицит. При осъществените кон-
султации и образни изследвания – КАТ на гръдния кош 
и белите дробове, се установят огнищни (хематогенни) 
инфилтрати двустранно с двустранни плеврални изливи. 
След отхвърляне на остър хирургичен корем е продълже-
на терапията в Детска клиника. От параклиничните и ин-
струменталните изследвания пациентът е с данни за ане-
мия, тромбоцитопения и изразен възпалително-биологи-
чен синдром. От хемокултурите – еднократно установен 
Staphylococcus coagulase negative. Ехокардиографски е 
налице перимемранозен МКД, затварящ се аневризмал-
но с малък остатъчен шънт през върха на аневризмата, с 
градиент до 90 mm Hg. Върху аневризмата и върху плат-
ната на трикуспидалната клапа се установяват множество 
тромбовегетации, умерена трикуспидална регургитация. 
Проведено бе антибиотично лечение за 8 седмици, съ-
образено с антибиограмата от хемокултура. Описаните 
клинични, параклинични и образни промени претъпяха 
постепенно обратно развитие. При последващо просле-
дяване при детето не се установяват усложнения.

Заключение. Случаят демонстрира многообразието 
в клиничната картина, необходимостта от кардиологично 
проследяване и профилактиката на ИЕ. Илюстрира акту-
алността на проблема с малките междукамерни дефекти 
и дискусията за тяхното лечение – оперативно или кон-
сервативно.



XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ 19

СЕСИЯ 06.10.2018 Г. (СЪБОТА) СЕСИЯ 06.10.2018 Г. (СЪБОТА)  17.00-18.30  17.00-18.30  ЗАЛА „МИЗИЯ” ЗАЛА „МИЗИЯ”
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ОРИГИНАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ – I. ИБС, КАРДИОМИОПАТИИ И СНУСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ОРИГИНАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ – I. ИБС, КАРДИОМИОПАТИИ И СН

Модератори: ЩСУ, ПРОФ. Б. КАНАЗИРЕВ

УД-ІІI.1. ВЛИЯНИЕ НА ИНВАЗИВНАТА УД-ІІI.1. ВЛИЯНИЕ НА ИНВАЗИВНАТА 
КАРДИОЛОГИЯ ВЪРХУ ВНЕЗАПНАТА КАРДИОЛОГИЯ ВЪРХУ ВНЕЗАПНАТА 

СЪРДЕЧНА СМЪРТ СЪРДЕЧНА СМЪРТ 

Б. Славчев¹, Р. Илиева², М. Радкова¹ и Т. Донова¹
1Клиника по кардиология, Катедра „Вътрешни 

болести”, УБ „Лозенец” – София
2Клиника по кардиология, Катедра „Спешна медицина”,

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София

Цел. Да се анализират аутопсионните резултати от 
съдебно-медицински случаи с внезапна сърдечна смърт 
(ВСС) за период от 17 години в област Стара Загора и 
да се оцени влиянието на въвеждането на инвазивната 
кардиология върху честотата ѝ.

Материал и методи. Проведен е ретроспективен ана-
лиз на смъртността в регион Стара Загора, обхващащ два 
периода (2000-2012 и 2013-2016 г.) – преди и след въвеж-
дането на инвазивната кардиология през 2012 г. В проучва-
нето са включени 4911 смъртни случая от 2000 до 2016 г., 
от които 1971 са на внезапна смърт (ВС), а 1358 – на ВСС. 
От починалите от ВС мъжетe са 1257, на средна възраст 
60 ± 15 години, а жените – 714, на средна възраст 68 ± 17 
години. Използваните статистически методи на анализ са: 
описателна статистика при категорийни данни – eдномерни 
честотни таблици – изчислява се абсолютна честота, отно-
сителна честота, процент от валидни отговори и кумулати-
вен процент; двумерни честотни таблици (кростаблици) – 
изчислява се брой и процент. За откриване на зависимости 
и различия е използван 2-метода (хи-квадрат), като в за-
висимост от кростаблицата се използва различна модифи-
кация на формулата: 2 на Пирсън – при 2х2 кростаблица, 
екзактен критерий на Фишер – при 2х2 кростаблица, или 
линеен 2-коефициент – при различна от 2х2 кростаблица.

Резултати. Случаите на ВСС съставляват повече от 
2/3 от общата внезапна смърт – 72%. От кардиологични-
те причини за смърт като водещи за ВСС се установиха 
острата сърдечна недостатъчност (ОСН), последвана от 
остър миокарден инфаркт и белодробен тромбоемболи-
зъм, а нозологичните единици, които най-често водят до 
ОСН и ВСС, са исхемичната болест на сърцето (ИБС), 
хипертоничното сърце и кардиомиопатиите. Установи се 
статистически значимо намаление на ВСС през втория 
период за сметка на хроничните форми на ИБС и увели-
чение на починалите с хипертонично сърце през втория 
период (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение в проценти между ВСС през двата пе-
риода

ВСС за 
2000-2012

ВСС за 
2013

ВСС за 
2014

ВСС за 
2015

ВСС за 
2016

ВСС за 
2013-2016

72% 66,32% 65,05% 61,11% 60,90% 63,6%

Заключение. Интервенционалното лечение на ССЗ 
води до статистически значимо намаление на внезапно по-
чиналите с вече диагностицирана ИБС или преживян МИ.

УД-ІІI.2. РАЗЛИКИ В РИСКОВИЯ ПРОФИЛ УД-ІІI.2. РАЗЛИКИ В РИСКОВИЯ ПРОФИЛ 
НА ПАЦИЕНТИТЕ С NSTEMI СПРЯМО ПАЦИЕНТИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С NSTEMI СПРЯМО ПАЦИЕНТИТЕ 

СЪС STEMI В БЪЛГАРСКА ПОПУЛАЦИЯСЪС STEMI В БЪЛГАРСКА ПОПУЛАЦИЯ

 И. Байрактарова1, Е. Насева2, Е. Трендафилова1, 
А. Александров1, А. Банкова1, И. Богов1, С. Георгиева1, 

В. Григоров1, Е. Димитрова1, Х. Йорданова1, 
Е. Костова1, Х. Матеев1, И. Петрова1, Г. Христова1, 

П. Тасовска1 и Н. Гочева1

1Национална кардиологична болница – София
2Факултет по обществено здраве, МУ – София

Въведение. Теоретично известно е, че пациенти-
те с остър миокарден инфаркт (ОМИ) със SТ-елева-
ция (STEMI) са по-млади и с по-малко рискови факто-
ри в сравнение с пациентите с ОМИ без SТ-елевация 
(NSTEMI). Досега не е правено директно сравнение на 
различията в българска популация. 

Цел. Да се сравни честотата на демографските и кла-
сическите рискови фактори за исхемична болест на сър-
цето (ИБС), както и на изходните стандартни биомаркерни 
показатели за риск при пациенти със STEMI и с NSTEMI.

 Материал и методи. Проведохме сравнителен 
ретроспективен анализ на 265 последователни пациенти 
със STEMI и 138 – с NSTEMI.

Резултати. Пациентите с NSTEMI като цяло са 
по-възрастни от пациентите със STEMI (68,5 ± 10,2 срещу 
64,0 ± 12,1 години, р < 0,001). Изненадващо няма очаква-
ната разлика в честотата на повечето рискови фактори 
за ИБС в двете групи – пол, артериална хипертония, за-
харен диабет, мозъчносъдова болест, фамилна анамне-
за или налично съединителнотъканно заболяване. Няма 
разлика в средните стойности на ИТМ, тропонин І при 
приемането, HDL холестерол, триглицериди, С-реакти-
вен протеин, креатинин и скорост на гломерулна филтра-
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ция (eGFR). Пациентите с NSTEMI по-рядко са пушачи, 
което е за сметка и на значима част бивши пушачи (на-
стоящи 16,7 срещу 35,1%, бивши – 13,0 срещу 7,2%, р < 
0,001). Пациентите с NSTEMI имат по-висока честота на 
предшестваща (58,0% срещу 21,1%, р < 0,001) и интер-
венирана ИБС (37,7% срещу 11,3%, р < 0,001), на извест-
но предсърдно мъждене (15,9% срещу 5,3%, р = 0,001) и 
периферносъдова болест (10,1% срещу 3,8%, р = 0,014). 
Пациентите с NSTEMI имат по-висока честота на извест-
на дислипидемия (69,6% срещу 29,3%, р < 0,001), но пък 
са с по-ниски стойности на общия холестерол (4,90 сре-
щу 5,56 mmol/l, р = 0,001) и LDL холестерола (3,04 срещу 
3,55 mmol/l, р = 0,04). По-ниски средни стойности се на-
блюдават и за кръвна захар (6,80 срещу 8,25 mmol/l, р = 
0,003), левкоцити (8,96 срещу 10,78 х 109/l, р < 0,001) и 
максимален тропонин І при престоя (1,8 срещу 18,2 ng/ml, 
р < 0,001). От биомаркерите за риск единствено хемогло-
бинът е с по-ниска средна стойност (свързана с по-висок 
риск) при пациентите със NSTEMI 137,5 g/l срещу 143,5 
g/l при пациентите със STEMI, р < 0,001.

Заключение. Пациентите с NSTEMI имат сравними 
честоти на повечето рискови фактори за ИБС спрямо па-
циентите със STEMI и изглежда имат по-добър контрол 
на рисковите фактори и прогностичните биомаркери. 
Значима роля за изнесените резултати вероятно има вто-
ричната профилактика след преживяно събитие.

УД-ІІI.3. ПРЕДИКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСТРА УД-ІІI.3. ПРЕДИКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСТРА 
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЛЕД ПРОВЕДЕНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЛЕД ПРОВЕДЕНА 

ПЪРВИЧНА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА ПЪРВИЧНА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА 
ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИОКАРДЕН ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИОКАРДЕН 

ИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ

Х. Йорданова, В. Григоров, Е. Трендафилова, 
Е. Димитрова, А. Александров, Х. Матеев, 

А. Банкова, П. Тасовска, Б. Георгиев и Н. Гочева 
МБАЛ „Национална кардиологична болница” – София

Цел. Острата сърдечна недостатъчност (ОСН) се раз-
вива често в острата и подострата фаза след миокарден 
инфаркт със ST-елевания (STEMI). ОСН има съществен 
принос за смъртността дори след проведена първична пер-
кутанна коронарна интервенция (pPCI). Целта на настоящо-
то проучване е да се установят честотата и предикторите 
за възникване на ОСН при пациенти със STEMI след pPCI.

Материал и методи. В анализа са включени ретрос-
пективно 233 последователни пациенти със STEMI, при-
ети до 12-ия час от началото на симптоматиката, без при-
знаци на ОСН, при които е проведена спешна ангиогра-
фия с pPCI.

Резултати. За периода на проследяване при 37 
(15.9%) от пациентите се наблюдаваха прояви на ОСН, 
класове II, III и IV по Killip – съответно при 12 (5.2%), 9 
(3.9%) и 16 (6.9%). Пациентите с прояви на ОСН в из-
следваната група са по-възрастни (65.70 ± 10.61 спрямо 
61.49 ± 12.12 години, p = 0.05), по-често са жени (28.6% 
спрямо 11.9%, p = 0.005), с по-нисък изходен хемоглобин 
(125.3 ± 21.7 спрямо 143.0 ± 14.8 g/L, p = 0.008), увели-
чени възпалителни биомаркери (левкоцити – 12.8 ± 4.1 

спрямо 10.6 ± 3.4 x 109/l, p < 0.001, и C-реактивен проте-
ин – 26.3 ± 53.0 спрямо 9.7 ± 18.9, p = 0.002) и по-лоша 
бъбречна функция (eGFR 64.0 ± 20.0 спрямо 72.1 ± 20.2 
ml/min/1.73 m², p = 0.027). Не се установи значима разли-
ка във времето до PCI в двете групи. Пациентите с ОСН 
имат значимо по-лоша левокамерна функция (LVEF – 
46.3 ± 9.5 спрямо 52.6 ± 8.0%, p < 0.0001) и по-голям 
размер на инфаркта, оценен чрез максималната стой-
ност на високосензитивния тропонин I (53.7 ± 41.8 спря-
мо 34.3 ± 34.0 ng/mL, p = 0.002, 99th percentile:  <  0.04 
ng/mL). При сигнификантно повече пациенти в групата с 
ОСН се наблюдаваха аритмии (37.8 спрямо 18.9%, p = 
0.016) и кървене (21.6 спрямо 6.6%, p = 0.008). Вътре-
болничната смъртност в групата с ОСН е 16.2% (6 паци-
енти) в сравнение с 0% в групата без прояви на ОСН (p 
< 0.0001). Независими предиктори за развитие на ОСН 
в изследваната група са женският пол – OR 2.916 (95% 
CI 1.019-8.341, p = 0.046), ЛК дисфункция (за всеки 5% 
понижение на ЛКФИ) – OR 1.418 (95% CI 1.103-1.824, p 
= 0.006) и максималната стойност на тропонина – OR 
1.014 (95%CI 1.002-1.027, p = 0.027). Чрез ROC анализ 
установихме по-добра дискриминираща способност на 
ЛКФИ (AUC 0.693, p < 0.0001) в сравнение с максимал-
ната стойност на тропонина (AUC 0.642, p = 0.006) за 
развитие на вътреболнична ОСН. 

Заключение. Независимо от приложението на ре-
перфузионна терапия с pPCI съгласно актуалните ръко-
водства, големината на инфаркта и ЛК дисфункция оста-
ват независими предиктори за развитие на вътреболнич-
на ОСН при пациенти със STEMI.

УД-ІІI.4. МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ УД-ІІI.4. МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
НА АМБУЛАТОРЕН КАБИНЕТ ЗА ПРОСЛЕДЯВА-НА АМБУЛАТОРЕН КАБИНЕТ ЗА ПРОСЛЕДЯВА-

НЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ – СПОДЕЛЯНЕ НЕДОСТАТЪЧНОСТ – СПОДЕЛЯНЕ 

НА ЛИЧЕН ОПИТНА ЛИЧЕН ОПИТ

Л. Мирчева, М. Рушид, Т. Чалъкова, Е. Винева 
и Й. Йотов

Втора кардиологична клиника, МУ – Варна, 
МБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Въведение. Сърдечната недостатъчност (СН) е ос-
новна причина за хоспитализации при пациентите нaд 
65-годишна възраст. Голяма част от ранните рехоспи-
тализации биха могли да бъдат предотвратени чрез из-
граждане на амбулаторни програми. В България липсва 
модел за амбулаторно проследяване на болните със СН. 

Цел. Да се представи модел за амбулаторно просле-
дяване на пациенти със СН II-IV NYHA клас след изписва-
нето им от болница в специализиран амбулаторен кабинет.

Материал и методи. Кабинетът е  разположен на те-
риторията на УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна. Изграден е 
алгоритъм за наблюдение в рамките на 6 месеца след из-
писването на пациента от болница. Ръководи се от лекар 
кардиолог и медицинска сестра. Провеждат се 5 прегле-
да (изписване, 7-10-ти ден, 1-ви месец, 3-ти и 6-и месец) 
и 2 телефонни визити (между 1-ви и 3-ти месец и 3-ти и 
6-и месец) (фиг. 1).
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Фиг. 1

При всеки пациент се извършват на определени ин-
тервали клиничен преглед, оценка и корекция на терапия-
та, лабораторни изследвания, ехокардиография, изслед-
ване на NTproBNP, 6-минутен тест с ходене и въпросници 
за качество на живот. Ефективността на посочения ал-
горитъм беше доказана чрез анализ на рехоспитализа-
ции, смъртност, клинична и биохимична компенсация на 
СН (промяна в нивата на NTproBNP), ехокардиографии, 
промяна във физическия и функционалния капацитет, 
оценка на качество на живот. Извършено е сравнение на 
данните с контролна група от сходни пациенти, както и с 
исторически контроли. 

Резултати. Анализирани бяха данните от 198 паци-
енти (156 в активно наблюдаваната група и 42 контро-
ли). Установи се 2,5 пъти по-ниска честота на рехоспи-
тализациите сред активно наблюдаваната група спрямо 
контролната. Смъртността в контролната група е 2 пъти 
по-висока въпреки сходните по възраст и изходни пока-
затели болни. Стриктният и специализиран амбулато-
рен контрол води до хемодинамична стабилизация след 
6-месечно проследяване, изразено със сигнифантно на-
маляване нивата на NTproBNP. В хода на проследяване-
то се наблюдава подобрение на физическия капацитет и 
функционалния клас по NYHA. Установи се подобрение 
в качеството на живот и удовлетвореност от страна на 
участвалите пациенти, оценено чрез попълване на въ-
просници за качество на живот и за удовлетвореност.

Заключение. Посоченият алгоритъм за проследява-
не на пациентите със СН е успешен, приложим и с дока-
зани клинични ползи. Той е икономически ефективен и 
високо оценен от пациентите.

УД-ІІI.5. РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА ПОДОБРЯВА УД-ІІI.5. РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯТА ПОДОБРЯВА 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, НО НЕ И ЕХОГРАФСКИ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, НО НЕ И ЕХОГРАФСКИ 
ИЗМЕРЕНАТА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ, ИЗМЕРЕНАТА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ, 
СЕРУМНИТЕ НИВА НА NTСЕРУМНИТЕ НИВА НА NTproproBNP И КЛАСА BNP И КЛАСА 
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО NYHA СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО NYHA 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА 

НЕДОСТАТЪЧНОСТ И СТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯНЕДОСТАТЪЧНОСТ И СТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ

М. Поповска-Петрова, Мл. Григоров, Пл. Гацов, 
П. Петров, Х. Камах, Н. Иванов и  С. Димитров

Втора МБАЛ – София

Въведение. Хроничната сърдечна недостатъчност 
(ХСН) е най-големият проблем на медицината поради 
високата смъртност, нарастващия брой хоспитализации 
и огромните разходи за лечението. Една от най-честите 
причини за развитие на този синдром е исхемичната бо-
лест на сърцето. Перкутанната коронарна интервенция 
(ПКИ) и аорто-коронарния байпас (АКБ) са две от тера-
певтичните възможности при налична коронарна болест. 

Цел. Целта на настоящото проучване е да се оцени 
влиянието на реваскуларизацията върху глобалната лево-
камерна функция, оценена чрез фракцията на изтласкване 
(ФИ), серумните нива на NTproBNP и качеството на живот 
при пациенти с ХСН и стабилна ангина пекторис (САП). 

Материал и методи. В проучването са включени 
23-ма пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и 
стабилна ангина пекторис. При всички тях е проведена 
коронарна ангиография с измерване на теледиастолно 
налягане в лява камера. При пациентите с обструктивна 
коронарна болест е извършена реваскуларизация – при 
19 – с ПКИ, а при 4 – с аорто-коронарен байпас. Преди 
реваскуларизацията е направена ехографска оценка на 
глобалната систолна левокамерна функция чрез оценка 
на ФИ и лабораторно измерване на нивата на NTproBNP. 
Оценени са класа на САП по ССS и класа СН по NYHA, 
както и качеството на живот на пациентите чрез ЕQ5D. 
След 6 месеца е проведен контролен преглед с повторна 
оценка на тези показатели. За статистически анализ е из-
ползван Стюдънт Т-тест за зависими извадки. 

Резултати. След обработка на резултатите се устано-
ви статистически значима редукция в ехографски измере-
ната ФИ (53.4 ± 7.3% спрямо 49 ± 6.6% р < 0.001) 6 месеца 
след реваскуларизация. Констатирано бе подобрение в 
качеството на живот на пациентите, оценено с EQ5D (50.3 
± 13.2% срямо 65.9 ± 14.5%, р < 0.01) и подобрение в класа 
САП по CCS. Не се установиха статистически значима раз-
лика в нивата NTproBNP (1748 ± 2673 pg/ml спрямо 1522 ± 
1285 pg/ml, p = 0.69)  и класа на СН по NYHA. 

Заключение. Нашето проучване намери доказател-
ства, че реваскуларизацията подобрява качеството на 
живот при пациенти с ХСН и САП, но не оказва позитивно 
влиание върху ФИ, серумни нива на NTproBNP и класа 
СН по NYHA. 

УД-ІІI.6. ЕДНОГОДИШНА ПРОГНОЗА ПРИ БОЛНИ УД-ІІI.6. ЕДНОГОДИШНА ПРОГНОЗА ПРИ БОЛНИ 
С ХИПЕРТРОФИЧНА ОБСТРУКТИВНА С ХИПЕРТРОФИЧНА ОБСТРУКТИВНА 
КАРДИОМИОПАТИЯ И ОСЪЩЕСТВЕНА КАРДИОМИОПАТИЯ И ОСЪЩЕСТВЕНА 
АЛКОХОЛНА СЕПТАЛНА АБЛАЦИЯАЛКОХОЛНА СЕПТАЛНА АБЛАЦИЯ

Р. Петков и Н. Пенков
СБАЛК – Варна ЕАД, 

Български кардиологичен институт

Алкохолната септална аблация (АСА) е основен ме-
тод на лечение при болни със симптоматична хитертро-
фична обструктивна кардиомиопатия (ХОКМП). 

Цел. Да се провери едногодишната прогноза (смърт-
ност и фунционален клас) при болни с ХОКМП след про-
ведена АСА.

Материал и методи. Обект на проучването са 53-ма 
болни (мъже – 18, жени – 35) с ХОКМП на средна възраст 
61,7 години (32-80 год.). При всички е осъществена ал-
кохолна септална аблация. Основен метод за диагноза 
и оценка на ефекта от лечението е ехокардиографията. 
Отчетени са резултатите от наблюдението на болните до 
края на първата година. Контролни прегледи са извърш-
вани на 1-вия и 3-тия месец след дехоспитализацията, 
когато е проверяван и вътрекамерния градиент, а впо-
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следствие на 6-ия и 12-ия месец са проследявани чрез 
телефонно анкетиране. Отчетена е перипроцедурната, 
вътреболничната, следпроцедурна, ранната следболнич-
на (до 30-ия ден) и едногодишната прогноза.

Резултати. При 53-мата болни са осъществени общо 
57 аблации (при 49 – еднократна, а при 4-ма поради недос-
татъчен ефект до края на първата година е извършена пов-
торна аблация). При един от пациентите повторната абла-
ция е на същия септален клон, а при останалите 3-ма – на 
допълнителен. Всички пациенти, подложени на АСА преди 
процедурата, са били III-IV функционален клас по NYHA, а 
ефектът от медикаментозното лечение е бил недостатъчен. 
След АСА функционалния клас на всички болни намалява 
до II фк по NYHA. При 8 болни е имало синкопална и пре-
синкопална симптоматика. При 18 от болните е установена 
и коронарна атеросклероза със стенози над 50%. Първо-
начално 7 от тези пациенти са реваскуларизирани интер-
венционално. Впоследствие поради персистиране на симп-
томатиката е пристъпено и към аблация. Смъртността на 
болните е показана на табл. 1. 

Таблица 1

< 50 50-60 60-70 > 70 Обща

Процедурна 0 0 0 0 0

Болнична 0 1 0 1 2

До 30-ия ден 0 0 0 0 0

През 1-вата година 0 0 1 0 1

Интрапроцедурно смъртен случай не е регистриран. 
Болничната смъртност след процедурата е 3.8% (2-ма 
болни), до края на 30-ия ден не нараства, а до края на 
първата година е общо 5,7%  (3-ма болни).

Заключение. Алкохолната септална аблация се 
очертава като перспективна безопасна процедура, която 
подобрява функционалния клас на лекуваните болни и 
не води до неприемлива смъртност.

УД-ІV.1. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ СЪДОВА УД-ІV.1. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ СЪДОВА 
РИГИДНОСТ И ЛЕВОПРЕДСЪРДЕН ОБЕМ РИГИДНОСТ И ЛЕВОПРЕДСЪРДЕН ОБЕМ 

ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕУСЛОЖНЕНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕУСЛОЖНЕНА 
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯАРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Н. Георгиева, А. Боризанова, Е. Кинова, Н. Спасова 
и А. Гудев

Клиника по кардиология, 
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Медицински университет – София

Въведение. Съдовата ригидност и индексираният 
левопредсърден обем (LAVI) са предиктори за сърдеч-
но-съдови усложнения при пациенти с артериална хипер-
тония (АХ). Липсват убедителни данни за взаимовръзката 
на показателите за левопредсърдно (ЛП) ремоделиране 
и съдово увреждане при тази рискова група.

Цел. Да се проучи връзката между неинвазивното 
изследване на параметрите за съдова ригидност и ЛП и 
левокамерна (ЛК) структура и функция при пациенти с 
неусложнена артериална хипертония.

Материал и методи. Изследвани са 41 пациенти на 
средна възраст (54,85 ± 13,17 г.) и ИТМ: 28,3 ± 3,1 kg/m², 
разпределени в 2 групи: 31 с АХ – лека до умерена степен 
и давност до 5 години; 10 здрави контроли, адаптирани по 
възраст и телесно тегло. За определяне на параметрите 
на съдова ригидност са изследвани: 24-часово централ-
но аортно налягане (24hCAP), скорост на пулсовата вълна 
(24hPWV) и аугментационен индекс (24hAIx) с апарат за 
неинвазивно измерване чрез брахиален осцилометричен 
метод – Mobil–O-Graph PWA. Пациентите преминаха през 
стандартна двуразмерна ехокардиография, като ЛП меха-
ника бе оценена чрез speckle tracking ехокардиография. 

Резултати. Установиха се сигнификантни разлики в 
показателите за съдова ригидност между пациентитe с АХ 

07.10.2018 Г. (НЕДЕЛЯ) – 09.00-10.30 – ЗАЛА ТРАКИЯ07.10.2018 Г. (НЕДЕЛЯ) – 09.00-10.30 – ЗАЛА ТРАКИЯ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ОРИГИНАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ – УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ОРИГИНАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ – 

II. ПРЕВЕНЦИЯ, АХ, АРИТМИИ, ИНТЕРВЕНЦИИII. ПРЕВЕНЦИЯ, АХ, АРИТМИИ, ИНТЕРВЕНЦИИ

Модератори: ПРОФ. Й. ЙОТОВ



XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ 23

и здравите контроли: централно систолно налягане за 24 
часа (cSys24h) (117.42 ± 10.27 спрямо 106,80 ± 5,80 mm 
Hg, p < 0,004), 24hAIx (25,54 ± 6,41 спрямо 19,13 ± 6,63%, 
p < 0,001), 24hPWV (8,73 ± 1,48 спрямо 6,22 ± 0,88 m/s, p < 
0,0001). По отношение на ехокардиографските показатели 
за ЛП и ЛК структура и функция се установиха сигнифи-
кантни разлики за LAVI (32,72 ± 10,14 спрямо 22,06,40 ± 
3,65 ml/m², p < 0,001) и глобалния стрейн на ЛП – GLS-LA 
(29,09 ± 4,09 спрямо 41,29 ± 5,12%, p < 0,0001) и високи 
скорости на А-вълната от трансмитралния кръвоток (84,24 
± 17,18 спрямо 68,00 ± 14,81 cm/s, p < 0,011). LAVI коре-
лира позитивно с cSys24h (r = 0.445, p < 0,004), Aix24h (r 
= 0,447, p < 0,003), PWV24h (r = 0,526, p < 0,000). GLS-LA 
корелира негативно с PVW24h (r = – 0,415, p < 0,007). В 
останалите структурни и функционални показатели на ЛК 
не се откриха сигнификантни разлики и корелации.

Заключение. ЛП ремоделиране се определя от ви-
соките 24-часови стойности на неинвазивно измерените 
централно систолно налягане, аугментационен индекс и 
скорост на пулсовата вълна. Сърдечно-съдовите показа-
тели за ригидност – cSys24h, Aix24h, корелират позитив-
но с левопредсърдния обем. PWV24h корелира негатив-
но с глобалния стрейн на ЛП. Използването на метода в 
клиничната практика може да подобри рисковата страти-
фикация и ръководенето на терапивтична стратегия.

УД-ІV.2. СЕРУМНИ НИВА НА MMP-12 И TIMP-3 УД-ІV.2. СЕРУМНИ НИВА НА MMP-12 И TIMP-3 
ПРИ БОЛНИ С ЕСЕНЦИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ БОЛНИ С ЕСЕНЦИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ 

И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ С ГРАНИЧНО И СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ С ГРАНИЧНО 
ПОТИСНАТА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ ПОТИСНАТА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ 

А. Николов¹, М. Цекова¹, М. Атанасова², А. Блажев², 
Л. Лозанов³ и Т. Дреновски4

¹Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, 
Медицински университет – Плевен

²Сектор „Биология“, Медицински университет – Плевен
³Токуда-Болница – София

4Студент по медицина, Медицински университет – 
Плевен

Цел. Сърдечната недостатъчност с гранично потис-
ната фракция на изтласкване (СНгпФИ) представлява 
синдром, който се характеризира със: ФИ(%)  40-49%, 
и симптоми и признаци на сърдечна недостатъчност. Ес-
енциалната хипертония е една от най-честите причини за 
нея. Целта на нашето изследване беше да: (1) опреде-
лим нивата на матриксна металопротеаза – 12 (MMP-12) 
и тъканен инхибитор на матрикснаметалопротеаза – 12  
(TIMP-3) при болни с есенциална хипертония и сърдечна 
недостатъчност с гранично потисната фракция на изтлас-
кване (СНгпФИ) и (2) да сравним техните серумни нива 
при здрави контроли.

Материал и методи. Бяха изследвани 56 болни с 
есенциална хипертония и СНгпФИ, средна възраст 65.62 
± 9.69 години (Група 1); и контролна група от здрави су-
бекти (n = 12), средна възраст 56,4 ± 5,53 години (Група 
2). 41 пациенти бяха с усложнения на таргетни органи от 
АХ и 15 бяха без усложнения. 

Измерване на артериално налягане според препо-
ръките на СЗО: след 10-минутен покой в седнало поло-
жение с маншет на мишницата. Използван е стандартен 
ръчен сфигмоманометър с разлика до 2 mm Hg.Общи-
ят серумен холестерол и концентрациите на триглице-
ридите бяха измерени чрез ензимен анализ (Boehringer 
Mannheim). Ехокардиографията беше осъществена с GE 
(Vivid) с 4-MHz трансдюсер. Измерванията бяха напра-
вени според критериите на Европейското кардиологично 
дружество. Беше използвана ELISA за измерване нивата 
на MMP-12 иTIMP-3.

Резултати. Серумните MMP-12 нива бяха статистиче-
ски значимо по-ниски при пациентите, отколкото при кон-
тролите: 0,0033 (0,0022 ÷ 0,0071) спрямо 0,0075 (0,0068 ÷ 
0,016) (KW = 7,37; p = 0,006). MMP-12 показаха корелация 
с терапията с ACE (r = 0,48; p = 0,005) и ARB (r = -0,33; p 
= 0,05); BMI (r = 0,33; p = 0,05), MMP-12 и степента на AH 
(r = 0,28; p = 0,03); MMP-12 и статин (r = -0,30; p = 0,02), 
MMP-12 и CK-MB (r = 0,40; p = 0,03); Серумните TIMP-3 при 
пациентите бяха по-ниски  5,051 (2,062 ÷ 10,463) спря-
мо здравите контроли 6,460 (1,007 ÷ 12,520) (p < 0,05), без 
статистическа разлика. TIMP-3 показа корелация със сте-
пента на AH (r = 0,85; p = 0,02) и стадия на AH (r = -0,52; p = 
0,05); и PLVW (r = -0,40; p = 0,03). MMP-12/TIMP-3 отноше-
нието при пациентите беше 0,0006, докато MMP-12/TIMP-3 
отношението при контролите беше 0.001.

Заключение. Нашите резултати предполагат съ-
ществуването на връзка между серумните нива на TIMP-
3, MMP-12 и степента и стадия на АХ при болни със 
СНгпФИ. Понижението на нивата на MMP-12 и TIMP-3 в 
серума са свързани със съдовите увреждания от АХ при 
пациенти с есенциална хипертония и сърдечна недоста-
тъчност с гранично потисната фракция на изтласкване.

УД-ІV.3. ЗНАЧЕНИЕ НА ГАЛЕКТИН-3 УД-ІV.3. ЗНАЧЕНИЕ НА ГАЛЕКТИН-3 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 

А. Кишева1, Й. Йотов1 и Тр. Червенков2

1Катедра „Вътрешни болест“, УС по кардиология, 
Медицински университет – Варна
2Катедра „Медицинска генетика“, 
Медицински университет – Варна

Галектин-3 (Гал-3) е нов биомаркер за фиброза и 
възпаление. Той е добре изследван в общата попула-
ция и при сърдечна недостатъчност, но няма достатъчно 
данни за ролята му при пациенти с предсърдно мъжде-
не (ПМ). 

Цел. Да се проучат стойностите на Гал-3 при болни 
с ПМ над 55 години веднага след възстановяване на си-
нусов ритъм и да се потърси връзка с други показатели.

Материал и методи. Галектин-3 е изследван по ме-
тода ELISA изходно при 67 болни с ПМ и възстановен 
синусов ритъм – 32 жени и 35 мъже, на средна възраст 
61,5 ± 4,5 г., включени в едногодишно плацебо-контро-
лирано клинично изследване със спиронолактон. Стой-
ностите му са сравнени с тези в общата популация, 
като са използвани данни от Framingham Heart Study. 
Оценени са също демографските характеристики на 
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пациентите, анамнезата за тютюнопушене, артериална 
хипертония (АХ), захарен диабет (ЗД), дислипидемия, 
подагра, серумен креатинин, eGFR, обем на ляво пред-
сърдие (ЛП).

Резултати. Средната стойност на изходния Гал-3 
e 16,85 ± 6,78 ng/ml (ранг: 7,77-49,66), медиана: 15,1, 
IQR: 12,62-18,60. Измерените стойности са по-висо-
ки от тези при здрави лица за съответната възраст и 
пол, табл. 1. Установява се значимо нарастване на Гал-
3 с възрастта. Средната стойност на изходния Гал-3 при 
жените е по-висока отколкото при мъжете, със средна 
разлика 2,13, 95%CI -0,17-5,42, р = 0,008. Рeгистрира се 
слаба положителна корелация с изходен серумен креа-
тинин и значима умерена негативна корелация с изходна 
eGFR (р < 0,0001). Установява се значима разлика между 

стойностите на Гал-3 при пациенти с подагра и тези без 
подагра – 28,52 ± 15 с/у 16,02 ± 5,49, р = 0,002. Налице е 
значима позитивна корелация между биомаркера и ска-
лата за оценка на риска от тромбоемболия при неклапно 
ПМ – CHA2DS2-VaSC score. Не се установява разлика 
между нивата на Гал-3 и броя пристъпи на ПМ – р = 0,9. 
Няма сигнификантна връзка с тютюнопушене, ЗД, АХ, ди-
слипидемия и ЛП обем.

Заключение. Нивата на Гал-3 при пациенти с ПМ 
са по-високи в сравнение с общата популация. По-ви-
сок риск от развитие на фиброза се наблюдава при же-
ните, с напредване на възрастта, при влошена бъбреч-
на функция и подагра. Гал-3 може да бъде използван 
като допълнителен маркер в оценката на тромбоембо-
личния риск.

Възраст
Здрави ПМ

10-и персентил 50-и персентил 90-и персентил 10-и персентил 50-и персентил 90-и персентил
Жени
50-59 9,57 12,35 17,26   
60-69 10,37 13,52 18,49 11,69 17,15* 23,41
70-79 11,23 14,80 19,81 10,03 15,99* 
80+ 12,17 16,21 21,22 12,52 21,83* 

Мъже
50-59 8,83 11,77 15,58 8,10 13,14* 15,99
60-69 9,57 12,88 16,70 9,09 13,89 28,98
70-79 10,36 14,11 17,89 13,75 15,09 
80+ 11,23 15,45 19,16 14,81 18,23* 

* р < 0,05 Mann-Whitney U-тест

УД-ІV.4. ЗНАЧЕНИЕ НА АВТОМАТИЧНОТО УД-ІV.4. ЗНАЧЕНИЕ НА АВТОМАТИЧНОТО 
МАРКИРАНЕ НА ЛЕЗИИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАРКИРАНЕ НА ЛЕЗИИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ИЗОЛАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНИТЕ ВЕНИ ИЗОЛАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНИТЕ ВЕНИ 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОПУСКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОПУСКИ 

В АБЛАЦИОННАТА ЛИНИЯВ АБЛАЦИОННАТА ЛИНИЯ
К. Джинсов1 и Т. Балабански2

1УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив
2Национална кардиологична болница – София

Цел. Да се сравнят автоматичното и ръчното мар-
киране на радиофреквентните (РФ) лезии при електри-
ческа изолация на пулмоналните вени при пациенти с 
пароксиз мално предсърдно мъждене. 

Материал и методи. При 9 болни с пароксизмал-
но предсърдно мъждене се извърши РФ електрическа 
изо лация на пулмоналните вени. Лезиите бяха маркира-
ни ръчно по преценка на оператора на пулта. Модулът 
AutoMark бе активиран, но невидим в хода на аблаци-
ята. Автоматичните лезии бяха обозначени в различни 
цветове в зависимост от отношението сила–време (FTI), 
спадането на импеданса и времето на РФ апликациите, 
както следва: бяло (< 50; < 6 Ω; < 5 s); жълто (50-150; 
6-8 Ω; 5-15 s); оранжево (50-300; 8-10 Ω; 15-30 s); чер-
вено (> 300; 8-10 Ω; 15-30 s). Условията за поставяне на 
автоматичен маркер бяха: стабилност на аблационния 

катетър за повече от 3 s и минимално разстояние 3 mm 
между сферите (от център до център). При всички паци-
енти се проведе 24-часово холтер-ЕКГ мониториране до 
края на проследяването. За оценка на статистическата 
значимост на резултатите се използва Fisher’s exact test.

Резултати. При 9 болни (средна възраст 53 ± 10 годи-
ни, 3-ма мъже) с EHRA клас 2b (44%) и 3 (56%) се установи-
ха средно 299 ± 82 автоматични маркера за процедура и 5.4 
± 1.4 за РФ апликация. Автоматичните маркери с предва-
рително зададените параметри осигуриха добра визуализа-
ция на аблационната линия (фиг. 1А), както и на пропуските 
в нея. Това не беше възможно с ръчното маркиране поради 
субективния му характер (фиг. 1Б). Пролука в линията бе 
установена при 7 от пациентите с автоматично маркиране и 
при един от тези с ръчно маркиране (p = 0.026). Рецидив на 
предсърдна тахиаритмия беше установен при 2-ма от 9 
болни (22.2%) в края на проследяването (средно 10 ± 4.7 
месеца). При всички пациенти с рецидив бяха установени 
пропуски в аблационната линия в повече от 2 вени (при 
автоматично маркиране), докато пролуки в повече от 2 
вени при пациентите без рецидив се установиха при един 
пациент (p = 0.08). 

Заключение. Автоматичното маркиране на РФ лезии 
определя по-точно от ръчното маркиране пропуските в 
аблационната линия при изолация на пулмоналните вени. 
Необходимо е изследване на повече пациенти, за да се 
установи значението на автоматичното маркиране за дъл-
госрочния риск от рецидиви на предсърдно мъждене.
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УД-ІV.5. НОВ СТАНДАРТ С ЧЕТВОРНО УД-ІV.5. НОВ СТАНДАРТ С ЧЕТВОРНО 
ИЗОБРАЗЯВАНЕ ПРИ СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯИЗОБРАЗЯВАНЕ ПРИ СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Я. Симова, Q Ciampi, A. Zagatina, L. Cortigiani, 
N. Zhuravskaya, A. Djordjevic-Dikic, M. Dekleva, 

И. Петров, Е. Димитров, С. Цонев, I. Rakocevic, 
N. Boskovic, M. Petrovic, B. Beleslin, R. Citro, 

P. Colonna, C. Carpeggiani, E. Picano
от името на Stress Echo 2020 работната група на 
Италианското дружество по Сърдечно-съдова

 Ехография (SIECVI)*

Въведение. Новият стандарт, възприет от програмата 
Stress echo (SE) 2020, е интегрираният четворен образен 
подход, оптимизиращ многостранността и гъвкавостта на 
стрес-ехокардиографията (СЕ) с възможност при едно из-
следване да се изпълни т.нар. ABCD протокол (асинергия 
+ B-линии + контрактилен резерв + доплерови данни): сег-
ментни нарушения в кинетиката (RWMA); B-линии при бе-
лодробен ултразвук; контрактилен резерв на лява камера 
(LVCR) и резерв на коронарния кръвоток (CFVR). 

Цел. Да се оцени възможността за провеждане на СЕ 
синтегриран четворен образен подход в мащабното, проспек-
тивно, многоцентрово и международно SE 2020 проучване.

Материал и методи. Включихме 1308 пациенти (въз-
раст 63 ± 11, 810 мъже), насочени за СЕ с физическо на-
товарване (n = 599), dipyridamole (n = 649) или dobutamine 
(n = 60) при известна или суспектна исхемична болест на 
сърцето (ИБС) (n = 1180: 30% с преживян миокарден ин-
фаркт, 8% след аорто-коронарна байпас операция и 35% 
с проведена перкутанна коронарна интервенция) и/или 
сърдечна недостатъчност (n = 128, с фракция на изтлас-
кване на лява камера < 35%) в 16 ехографски лаборато-
рии от 4 страни (България, Италия, Русия, Сърбия). Всич-
ки изследователи провеждат обучение и сертифициране 
за RWMA, B-линии, LVCR и CFVR. При всички болни про-
ведохме интегриран четворен образен СЕ тест с оценка 
на RWMA (17-сегментен модел, Wall Motion Score Index, 
WMSI, всеки сегмент оценен от 1 = нормокинезия до 4 
= дискинезия), CFVR (стрес/покой съотношение на пико-
вата диастолна скорост в лявата предна десцендентна 
артерия), LVCR (стрес/покой съотношение на систолното 
артериално налягане/телесистолен обем на лявата каме-
ра от 2D по двуравнинната Simpson формула) и B-линии 

(4-позиционен опростен протокол, за всяка позиция се из-
брояват В-линиите от 0 = черен образ до 10 = бял образ). 
Използвахме стандартни критерии за позитивност: RWMA 
(WMSI стрес > покой), CFVR (< 2.0), LVCR (< 2.0 при фи-
зическо натоварване и dobutamine, < 1.1 при dipyridamole) 
и B-линии (увеличение при натоварване > 2.0). 

Резултати. RWMA, CFVR, LVCR и B-линиите бяха ана-
лизирани при всички пациенти. Делът на положителните от-
говори беше 23% (300 болни) за RWMA, 31% (400 лица) за 
CFVR, 37% (489 болни) за LVCR и 30% (389 души) за B-ли-
нии. Положителният отговор при интегриран четворен обра-
зен СЕ тест се повиши до 57% (751 пациенти) при отчитане 
на позитивност по поне един от четирите критерия. При из-
ключване на тези 309 болни положителни по RWMA, делът 
на положитените отговори спадна до 0% за RWMA, 17% за 
CFVR, 23% за LVCR, 22% за B-линии и 45% за интегриран 
четворен образен СЕ тест (фиг. 1). В изследваната попула-
ция промяната стрес-покой ∆ WMSI беше директно свързана 
с промяната на В-линиите: ∆B-lines (r = 0.235, p < 0.001) и 
обратно пропорционално корелираща с CFVR (r = -0.439, p 
< 0.001) и LVCR (r = -0.237, p < 0.001). При 1008 пациенти с 
негативен СЕ тест по сегментна кинетика делът на положи-
телните резултати по други критерии беше 17% (175 болни).

Заключение. В проучването SE 2020 показахме въз-
можността за провеждане на интегриран четворен образен 
СЕ тест, с който значително се увеличава делът на положи-
телните отговори в сравнение с отчитането само на RWMA. 
Интегрираният четворен образен СЕ тест предоставя гъвка-
востта на 4 ключови променливи, с доказано самостоятелно 
прогностично значение: епикардна коронарна артериална 
стеноза (RWMA), коронарна микроциркулация (CFVR), ми-
окардна функция (LVCR) и белодробен застой (B-линии). 
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УД-ІV.6. ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ УД-ІV.6. ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ 
ПРИ ТРАНСКАТЕТЪРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАНСКАТЕТЪРНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТНА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

И. Петров1, М. Клисурски2, И. Ташева1, З. Станков1 
и П. Поломски 1 

1Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, 
Клиника по кардиология, ангиология 

и електрофизиология – София
2Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, 

Клиника по неврология – София

Цел. Представяме първоначалният ни едноцен-
тров опит при ендоваскуларна терапия (ЕВТ) на исхе-
мичен мозъчен инсулт (ИМИ).  През последните 3 го-
дини проведохме ЕВТ при общо 18 пациенти с остър 
ИМИ със среден NIHSS 13.6 ± 4.8 към момента на хос-
питализация. 

Материал и методи. На базата на действащите към 
момента препоръки (включително Национален консен-
сус) при нашата група пациенти приложихме следните 

методи на ендоваскуларна терапия: A) механична тром-
баспирация със система Penumbra (PS) при 4 пациен-
ти; Б) комбинация на тромбаспирация с PS и балонна 
ангиопластика при 4 пациенти; В) комбинация между 
реканализация с водач, балонна ангиопластика и супра-
селективно приложение на фибринолитик с ниска доза 
t-PA при 4 пациенти, Г) супраселективна интраартери-
ална фибринолиза при 5-ма пациенти. Стентиране на 
екстракраниална вътрешна каротидна артерия (ICA) и 
последваща дистална балонна ангиопластика или тром-
бектомия чрез PS на MCA беше проведена при други 
2-ма пациенти. 

Резултати. Регистрирахме средно време от поява 
на симптомите до реперфузия 252  ± 116 min. TICI 2b-3 
кръвоток беше успешно възстановен при 72.2%. Разпре-
делението по групи пациенти беше съответно: A – 75%, 
Б – 25%, В – 80%, Г – 100%. Неоптимална реканализа-
ция (TICI ≤ 2) имаше 4 пациенти (22.2%). Modifi ed Rankin 
Scale score 0-2 на 90-ия ден наблюдавахме при 9 паци-
енти (50%).

Заключение. Първоначалните ни резултати от ЕВТ 
на ИМИ са обещаващи.  

УД-V.1. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ УД-V.1. РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ 
СЛЕДОПЕРАТИВНИТЕ ГРИЖИ И ОБУЧЕНИЕТО СЛЕДОПЕРАТИВНИТЕ ГРИЖИ И ОБУЧЕНИЕТО 
НА ПАЦИЕНТИТЕ С ИМПЛАНТИРАН ЕЛЕКТРО-НА ПАЦИЕНТИТЕ С ИМПЛАНТИРАН ЕЛЕКТРО-

КАРДИОСТИМУЛАТОРКАРДИОСТИМУЛАТОР

С. Русева, Н. Панчева, Г. Иванова и А. Ангелов
Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, 

Медицински университет – Варна

Постоянната електрокардиостимулация (ПЕКС) е съвре-
менен метод за лечение на проводните нарушения. Пациен-
тите с ПЕКС имат специфични проблеми и се оформят като 
нова категория болни, при които се налага специализирано 
проследяване. Особено важна е ролята на медицинската се-
стра при обучението на тези пациенти и техните близки.

Цел. Да се анализира ролята на медицинската сестра 
в следоперативния и обучителния процес при пациенти с 
ПЕКС и да се изследва необходимостта от въвеждане на 
информационна брошура за пациента.

Материал и методи. Анализ на документацията на 
Центъра по Кардиостимулация към Първа кардиологич-
на клиника при УМБАЛ “Св. Марина”  Варна. При 46 по-
следователни пациенти с имплантиран ПЕКС, преминали 
на контролен преглед през центъра  по Кардиостимула-
ция през месец май 2018 г., е проведена анкета.

Резултати. Анализът на медицинската докумен-
тация показва, че през 2007 г. са извършени 273 пър-
вични имплантации и реимплантации на ПЕКС. Пре-
обладават еднокухинните кардиостимулатори (87%). 
Имплантация на ресинхронизиращо устройство и/или 
кардиовертердефибрилатор е проведена при само 10 
болни (3,6%). Десет години по-късно, през 2017 г., бро-

04.10.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 04.10.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)  14.00-15.30  14.00-15.30  ЗАЛА „ХИТЪР ПЕТЪР” ЗАЛА „ХИТЪР ПЕТЪР”
СЕСИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИСЕСИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Модератори: ПРОФ. Б. КАНАЗИРЕВ, ДОЦ. М. ТОКМАКОВА
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ят на имплантациите нараства значимо до 453, като 
вече преобладават двукухинните кардиостимулатори 
(78%). Ресинхронизиращо устройство и/или кардиовер-
тердефибрилатор е имплантиран при 20 (4,42%) болни. 
Анализът  на данните от анкетата показва, че 96% от 
пациентите са доволни от грижите в клиниката. Обуче-
нието, проведено от медицинските сестри от Центъра 
по кардиостимулация, се оценява като напълно доста-
тъчно от 37% от анкетираните. Останалите 63% считат, 
че получената информация е полезна, но не напълно 
достатъчна. Значителна част от болните (72%) считат, 
че би било полезно да получат допълнителна инфор-
мация във вид на брошура.

Заключение. Броят на пациентите с имплантиран 
ПЕКС се увеличава значително през последното десе-
тилетие. С участието на медицинските сестри от екипа 
на Центъра по кардиостимулация е постигнато много 
добро ниво при обучението на тези болни и техните 
близки. То може да бъде оптимизирано допълнител-
но с издаването на информационна брошура относ-
но двигателен режим, възможни външни въздействия 
върху устройството, значение и ритъм на проследява-
щите визити.

УД-V.2. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА УД-V.2. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА 
ПРИ АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ АМБУЛАТОРНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НА ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТНЕДОСТАТЪЧНОСТ

М. Георгиева, Л. Мирчева, Е. Винева, М. Рушид, 
Т. Чалъкова и Й. Йотов
УМБАЛ „Св. Марина”, 

Медицински университет – Варна

Въведение. Хроничната сърдечна недостатъч-
ност (ХСН) е една от водещите причини за заболяе-
мост и смъртност. Въпреки съвременните терапевтични 
алгорит ми и развитието на технологиите в лечението на 
болните със СН, смъртността при тях остава висока, а 
ХСН е най-честата причина за хоспитализация при паци-
енти над 65-годишна възраст. Основен начин за намаля-
ване на рехоспитализациите е чрез изграждане на спе-
циализирани амбулаторни клиники/кабинети, базирани 
на адекватна сестринска грижа и наблюдение от лекар – 
кардиолог. В България липсва алгоритъм за амбулаторно 
проследяване на болни със СН. 

Цел. Представяне на модел и алгоритъм за сестрин-
ски грижи в Кабинет за амбулаторно проследяване на 
пациенти с ХСН II-IV функционален клас по NYHA след 
изписването им от болница.

Материал и методи. Пациентите се проследяват за 
период от 6 месеца след първоначалната хоспитализа-
ция от лекар – кардиолог, и медицинска сестра. Ролята на 
медицинската сестра е: попълване на демографски пока-
затели, включване на пациента в листа за наблюдение и 
определяне на дати за последващи визити, обучение на 
болните и техните близки, раздаване на образователни 

материали. При всяко посещение (общо 4) се измерва те-
лесно тегло, извършва се електрокардиограма, взема се 
кръв за основни биохимични показатели и биомаркери – 
NTproBNP. За оценка на физическия капацитет се извърш-
ва 6-минутен тест с ходене. Сестрата помага на пациен-
тите при попълване на въпросници за качество на живот 
и оценка на удовлетвореността от наблюдението. За пе-
риода на наблюдение медицинската сестра извършва и 2 
междинни телефонни визити с въпроси относно наличието 
на белези за влошаване и нуждата от извънреден лекар-
ски преглед, както и за настъпили нежелани събития. 

Резулати. За период от 4 години през Кабинета са 
преминали около 350 пациенти със СН. Изготвен е ал-
горитъм за амбулаторно проследяване след изписването 
на пациентите от болница. При анализиране на данните 
се установява 2,5 пъти по-ниска честота на хоспитали-
зации и над 2 пъти по-ниска смъртност в така проследя-
ваната група, в сравнение със сходна контролна група. 
Редовната сестринска грижа води до подобрение в раз-
бирането на болните за проблема СН, по-стриктен прием 
на медикаменти, подобряване на основни показатели и 
на физическия им капацитет и се оценява много положи-
телно от пациентите.

Заключение. Адекватните и комплексни здравни 
грижи след дехоспитализацията на пациенти със СН в 
Кабинет за амбулаторно наблюдение намаляват излиш-
ните рехоспитализации, подобряват прогнозата и качест-
вото на живот на тези болни. 

УД-V.3. РОЛЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО "ЗДРАВНИ УД-V.3. РОЛЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО "ЗДРАВНИ 
ГРИЖИ" В ОБУЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ГРИЖИ" В ОБУЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ 

С ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУМЕННА КОРОНАРНА С ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУМЕННА КОРОНАРНА 
АНГИОПЛАСТИКА СЛЕД ОСТЪР КОРОНАРЕН АНГИОПЛАСТИКА СЛЕД ОСТЪР КОРОНАРЕН 
СИНДРОМ, С ЦЕЛ ОПТИМАЛНО ВЪЗСТАНОВЯ-СИНДРОМ, С ЦЕЛ ОПТИМАЛНО ВЪЗСТАНОВЯ-
ВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОВТОРЕН ИНЦИДЕНТВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОВТОРЕН ИНЦИДЕНТ

Ж. Добрева, М. Георгиева, Г. Иванова и Р. Йорданов
Втора клиника по кардиология, 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Медицинската статистика сочи, че у нас на всеки три-
ма починали при двама причината е сърдечно-съдово за-
боляване, в това число е и острият коронарен синдром 
(ОКС). В понятието ОКС се обединяват нестабилната ан-
гина пекторис и острият миокарден инфаркт със или без 
ST-елевация. Причина за настъпването на ОКС е частич-
но или пълно запушване на коронарна артерия, което на-
лага извършването на спешна реваскуларизация – пер-
кутанна транслуменна коронарна ангиопластика (ПТКА). 
Пациентите, претърпели ОКС с последваща ПТКА, тряб-
ва да спазват определен хигиенно-диетичен режим, както 
и да се придържат към предписаната антитромботична 
терапия. С цел намаляване на риска от повторен съдов 
инцидент се провежда обучение на пациенти както за 
превенция на последващ инцидент, така и за максимал-
ното им възстановяване. 

Цел на проекта. Възможност за информацион-
на обезпеченост на пациентите чрез специалистите по 
"Здравни грижи".
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Метод на поведение. До момента на дехоспитали-
зацията пациентът трябва да получи информация от спе-
циалистите по "Здравни грижи" относно значимостта на 
заболяването; евентуалните рискови фактори и вредни 
навици, довели до неговата поява; какво е перкутанна ко-
ронарна интервенция; информация за хигиенно-диетич-
ния режим, който е нужно да спазва, и необходимостта 
от стриктно придържане към терапевтичния план и анти-
тромботичната терапия. 

Заключение. Целта на тази инициатива е да се създа-
де приемственост в лечението на интервенираните паци-
енти с ОКС. Основната роля на специалистите по "Здравни 
грижи" в Програмата за обучение на пациенти е болният да 
не бъде само реципиент на здравни грижи, а да участва ак-
тивно и осъзнато в лечебно-възстановителния процес.

УД-V.4. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА УД-V.4. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА 
В ПРЕДОПЕРАТИВНАТА ПОДГОТОВКА В ПРЕДОПЕРАТИВНАТА ПОДГОТОВКА 

НА ПАЦИЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪРДЕЧНА НА ПАЦИЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪРДЕЧНА 
ОПЕРАЦИЯОПЕРАЦИЯ

Йо. Икономова, Д. Стоева, И. Драгова
Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ ,,Св. Марина“, 

Медицински университет – Варна

Цел. Целта е да споделим опита си за предоперативната 
подготовка на пациенти, подлежащи на сърдечна операция.

Материал и методи. Във връзка с оптимизиране на 
работата с пациенти, които подлежат на сърдечна опера-
ция, представяме прилаганите от нас методи: Протокол 
за предоперативна подготовка, който включва доплер 
на екстракраниални съдове, функционално излследва-
не на дишането, носо-гърлен секрет и др. Приемащата 
медицинска сестра е първият човек от екипа на Клини-
ката, който се запознава с резултатите от тези изслед-
вания. Това позволява още при приемането да се оцени 
състоянието на пациента и ориентировъчно – срока на 
операцията. На пациента се прави електрокардиограма, 
след което функционалната сестра го подготвя за ЕхоКГ. 
Ако са необходими допълнителни консултации, сестра-
та участва в организацията им и придружава пациента. 
Прилагат се мероприятията от Протокола за намаляване 
на следоперативните усложнения. Медицинските сестри 
от стационара подготвят и транспортират пациентите до 
операционна зала.

Резултати. Наблюдава се ясна тенденция за нама-
ляване на следоперативните усложнения и по-бързо въз-
становяване на пациентите.

Заключение. Вследствие на спазването на правила-
та за предоперативна подготовка се наблюдава тенден-
ция за по-бързо възстановяване на пациентите в следо-
перативния период и намаляване на следоперативните 
раневи усложнения.
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УД-VІ.1. ОСТРА КАРДИОТОКСИЧНОСТ УД-VІ.1. ОСТРА КАРДИОТОКСИЧНОСТ 
СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА 5-ФЛУОРОУРАЦИЛСЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА 5-ФЛУОРОУРАЦИЛ

Св. Славчева, А. Ангелов, С. Бакалска
Първа кардиологична клиника, 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Нарастването на честотата на онкологичните забо-
лявания и успоредно с това на употребата на химиоте-
рапевтици прави все по-актуален проблема, свързан с 
кардиотоксичните им ефекти. Флуоропиримидините и в 
частност 5-флуороурацил са основа на много химиотера-
певтични режими. Пет-флуороурацил е третият най-чес-
то използван химиотерапевтик за лечение на солидни ту-
мори. Страничните му прояви върху сърдечно-съдовата 
система са многообразни. 

Представяме клиничен случай на 49-годишен мъж, 
при който бе наблюдаван остро изявил се кардиотокси-
чен ефект на 5-флуороурацил с картината на остър коро-
нарен синдром и кардиогенен шок.

УД-VІ.2. LOOP RECORDER В ДИАГНОСТИКАТА УД-VІ.2. LOOP RECORDER В ДИАГНОСТИКАТА 
НА СИНКОПИ С НЕЯСНА ГЕНЕЗА. КЛИНИЧЕН НА СИНКОПИ С НЕЯСНА ГЕНЕЗА. КЛИНИЧЕН 

СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С БИЛАТЕРАЛНА СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С БИЛАТЕРАЛНА 
ХЕТЕРОТОПИЯХЕТЕРОТОПИЯ

Ем. Мартинов, Н. Панчева, П. Петров, А. Ангелов
Първа кардиологична клиника, 
УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Субепендималната хетеротопия (СХТ), известна още 
като перивентрикуларна хетеротопия, е най-честата фор-
ма на хетеротопия на сивото мозъчно вещество. Характе-
ризира се с наличието на нодули сиво мозъчно вещество, 
разположени непосредствено под епендимата на лате-
ралните вентрикули. Клинично СХТ е свързана най-често 
с епилепсия и забавено ментално развитие. 

Представяме клиничен случай на млада жена с 
многократни синкопи и неубедителни ЕЕГ данни за нали-
чие на епилепсия. С приложението на ядрено-магнитен 
резонанс е доказано наличието на СХТ. Въпреки това ди-
агнозата епилепсия не е приета. За да се докаже или от-
хвърли аритмогенна генеза на синкопите в продължение 
на следващите няколко години са проведени многократ-

ни холтер-ЕКГ. Не са регистрирани ритъмно-проводни 
нарушения, но по време на нито един от холтер-ЕКГ за-
писите пациентката не е реализирала синкоп. Пациент-
ката бе преценена като показана за имплантация на loop 
recorder. По време на реализиран синкоп устройството 
регистрира синусов ритъм, което позволи категорично 
да се отхвърли аритмогенна причина за синкопалната 
симптоматика. Инициираното антиепилептично лечение 
доведе до значимо подобрение – регистрирани са само 
няколко парциални гърча със спазъм на интеркосталната 
мускулатура, но без загуба на съзнание.

УД-VІ.3. МЯСТОТО НА 3D ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА УД-VІ.3. МЯСТОТО НА 3D ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА 
В ПЕРИОПЕРАТИВНАТА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ В ПЕРИОПЕРАТИВНАТА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ 

С КЛАПНА ПАТОЛАГИЯС КЛАПНА ПАТОЛАГИЯ

Д. Панайотова, П. Панайотов и Я. Пейчев
МУ – Варна

Цел. За целите на оперативното лечение на клапните 
пороци на сърцето е необходимо да се уточнят във въз-
можно най-пълнен обем анатомичните характеристики 
на клапата. С използването на 2D методиките детайлна-
та анатомична оценка се постига с множество образи от 
различни срезове. При използването на 3D се получава 
не само анатомичен образ в реално време, но той може 
да бъде позициониран аналогично на реалния образ в 
хирургичното поле.

Материал и методи. На базата на 2D изображение се 
подготвя и получава триизмерното изображение в реално 
време. След прецизна оценка на морфологията на сегмен-
тите на отделните клапи към изображенията се добавя цве-
тен триизмерен доплер за изобразяване на регургитационни 
обеми и регургитационни отвори при клапните инсуфициен-
ции. Техниката Flexi slice използваме, за да ротираме изобра-
жението – аналогично на погледа на хирурга. Изплозваната 
от нас ехокардиографска система EchoPac дава възможност 
за допълнителна обработка на изображенията.

Резултати. Изображенията, получени предоператив-
но, създават по-реална и пълна оценка на патологията, 
улеснявайки хирурга в прецизирането на вида оператив-
на интервенция. Предимство на 3D изображението има 
и в следоперативната ехокардиография, като още в опе-
рационната зала се получава детайлна оценка на резул-
тата от оперативната интервенция. В най-голяма степен 

04.10.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) 04.10.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)  16:30-18:00  16:30-18:00  ЗАЛА „МИЗИЯ” ЗАЛА „МИЗИЯ”
СЛУЧАЙ-БАЗИРАНА ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ – МУ – ВАРНАСЛУЧАЙ-БАЗИРАНА ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ – МУ – ВАРНА
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това важи за реконструктивната хирургия, където в слу-
чай на непълноценна корекция може да се локализира 
максимално прецизно остатъчния проблем, както и да 
се обективизира евентуалният остатъчен регургитацио-
нен обем. Нашият опит с 3D ехокардиографската оценка 
на този етап е предимно в уточняването на митралната 
клапна патология. Утвърждава се ролята на 3D изследва-
нето както при вземане на решението от хирурга за вида 
и обема на операцията, така и при оценката на оператив-
ния резултат.

УД-VІ.4. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ УД-VІ.4. АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ 
И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ В МЛАДА ВЪЗРАСТ – И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ В МЛАДА ВЪЗРАСТ – 

ЛЕСНА ЗАДАЧА ИЛИ ТРУДНО УРАВНЕНИЕЛЕСНА ЗАДАЧА ИЛИ ТРУДНО УРАВНЕНИЕ

Р. Йорданов, С. Янев и Св. Георгиев
МУ – Варна

Представяме случая на млада 29-годишна жена, 
с документирана артериална хипертония от 2014 г. и 
предсърдно мъждене, което при диагностицирането му 
е преценено като персистиращо. В ученическа възраст 
при пациентката е бил установен „шум на сърцето“, не-
изяснен етиологично във времето. При постъпването 
си болната е с оплаквания от сърцебиене, уморяемост, 
задух. Налице е систолен шум в левокамерната (ЛК) 
зона. Ехокардиографските данни показват левокамер-
на и деснокамерна хипертрофия, пролапс на митрална 
клапа и лека аортна инсуфициенция. Осъществените 
контрастна ехокардиография и селективна коронаро-
графия не потвърждават наличие на междупредсърден 
и междукамерен дефект, както и исхемична генеза на 
ритъмната патология. Въпреки постигнатия оптимален 
контрол на АН и възстановения синусов ритъм, оплаква-
нията при пациентаката продължават, като се появяват 
и нови – подуване на лицето и шията и тръпнене на пръ-
стите на ръцете. 

УД-VІ.5. САРКОПЕНИЯ И СЪРДЕЧНА УД-VІ.5. САРКОПЕНИЯ И СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ – МЕХАНИЗМИ НЕДОСТАТЪЧНОСТ – МЕХАНИЗМИ 
И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Л. Мирчева и Й. Йотов
Втора кардиологична клиника, МУ – Варна, 

МБАЛ „Св. Марина” – Варна

Сърдечната недостатъчност (СН) е хронично за-
боляване с нарастваща честота сред възрастното на-
селение и с лоша прогноза. В напредналите стадии 
на СН често се наблюдава загуба на мускулна сила и 
маса, както и намаляване на телесното тегло. Сарко-
пения и кахексия са взаимносвързани състояния, които 
се наблюдават в крайните стадии на СН и имат общи 
патофизиологични механизми. Саркопенията е загуба 
на мускулна сила и маса предимно на постуралната 

мускулатура, което засяга около 20% от амбулаторни-
те пациенти със СН. Кахексията е по-рядко срещано 
състояние, развиващо се винаги в хода на тежко со-
матично заболяване и се дефинира като загуба на 
мускулна и мастна тъкан, с прогресивно намаляване 
на телесното тегло. Сърдечна кахексия се наблюдава 
при около 10% от пациентите в краен стадий на СН. В 
този континиум на „слабеене“ при ХСН първо се разви-
ва загуба на мускулна маса, последвано от намаляване 
на количеството мастна тъкан. В основата на тези два 
процеса стоят малнутриция, системно възпаление, ен-
докринен дисбаланс и оксидативен стрес. Те водят до 
ултраструктурни промени на мускулно ниво, наруше-
ния в митохондриалната функция, мускулна апоптоза и 
в крайна сметка до загуба на физическа активност. На-
лице са различни методи за оценка и диагноза на сар-
копения и кахексия. Тествани са много терапевтични 
възможности за противодействие на тези две състоя-
ния. В основата на лечението им стоят принципите за 
лечение на СН според съвременните препоръки. Раз-
работват се различни режими с дозирано физическо 
натоварване, диетични мерки с високо протеиново и 
калорийно съдържание, хормонотерапия с тестостерон 
и растежен хормон, приложение на витамин D и др. За 
съжаление до момента няма установена специфична 
терапия и пациентите, които достигат до този стадий 
на СН, са с лоша краткосрочна прогноза. 

Заключение. В крайните стадии на ХСН често се на-
блюдава загуба на мускулна маса и телесно тегло. Сар-
копенията и сърдечната кахексия са състояния с обща 
патогенеза, за които до момента няма установена тера-
пия. Пациентите със СН, при които се развиват симптоми 
на саркопения и кахексия, са с влошено качество на жи-
вот и лоша прогноза.

УД-VІ.6. ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРСИСТИРАЩ УД-VІ.6. ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРСИСТИРАЩ 
ФОРАМЕН ОВАЛЕ СЛЕД ПРЕЖИВЯН ИНСУЛТ – ФОРАМЕН ОВАЛЕ СЛЕД ПРЕЖИВЯН ИНСУЛТ – 

КОИ ПАЦИЕНТИ ИМАТ ПОЛЗА?КОИ ПАЦИЕНТИ ИМАТ ПОЛЗА?

А. Кишева1, Й. Йотов1 и П. Кратунков2

1II клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Марина, 
Медицински университет – Варна

2Отделение за лечение на ВСМ, 
УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София

Представяне на клиничен случай. Представя-
ме случая на 43-годишен мъж, преживял емболичен 
мозъчен инсулт с неясен произход. В хода на диаг-
ностичното уточняване са проведени холтер-ЕКГ и 
трансторакална ехокардиография с контраст – без 
данни за патология. Два месеца по-късно е насочен за 
повторен консулт с кардиолог. Извършена е транскра-
ниална доплер-сонография, която доказва наличието 
на дясноляв шънт. Чрез трансезофагеална ехокар-
диография е установен персистиращ форамен ова-
ле (ПФО). Пациентът е насочен към специализиран 
център за интервенционално затваряне на дефекта. 
В общата популация ПФО се среща в 25%. Парадо-
ксалният емболизъм е причина за 4,5-5,5% от инсул-
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тите, с нисък риск от рецидиви. Това поставя въпроса 
има ли смисъл от затваряне на дефекта. Проведените 
клинични проучвания до 2017 г. не успяха да докажат 
предимство на интервенционалното оклудиране пред 
медикаментозното лечение, но оттогава до днес бяха 
публикувани резултатите от няколко рандомизирани 
проучвания, показващи значима полза от интервен-
цията при определени групи пациенти. Парадоксален 
емболизъм се подозира при млади лица без друга при-
чина за инсулт, при данни за дълбока венозна тромбо-
за, преживяна белодробна емболия, дълго пътуване 
с кола, самолет или заседяване пред компютър, при 
инсулт със загуба на съзнание в началото, инсулт с 
манифестация при събуждане, сънна апнея. По-висок 
риск от емболизъм има при ПФО с голям шънт и при 
съчетание с аневризма на междупредсърния септум, 
Евстахиева клапа или мрежа на Chiari. Не всички па-
циенти имат полза от затваряне на ПФО. Необходимо 
е сътрудничество между кардиолози и невролози за 
уточняване на високорисковите пациенти, които да 
бъдат насочени за извършване на процедурата, с ог-
лед превенция на последващ инсулт.

УД-VІ.7. АУГМЕНТАЦИОННА ПАЧ-ПЛАСТИКА УД-VІ.7. АУГМЕНТАЦИОННА ПАЧ-ПЛАСТИКА 
ПРИ КЛАПНО-СЪХРАНЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ ПРИ КЛАПНО-СЪХРАНЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ 
НА ПАЦИЕНТИ С ВТОРИЧНА МИТРАЛНА НА ПАЦИЕНТИ С ВТОРИЧНА МИТРАЛНА 

РЕГУРГИТАЦИЯРЕГУРГИТАЦИЯ

П. Панайотов, Д. Панайотова, В. Корновски, 
Г. Бъчваров и Я. Пейчев

Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, 
Медицински университет – Варна

Целта е да споделим опита си при оперативното ле-
чение на пациенти с вторична митрална регургитация 
(МР), при които има изразен тетъринг на платната и рес-
триктивната ринг-анулопластика не е достатъчна. 

Материал и методи. Представят се прилаганите 
от нас методи за клапносъхраняващи операции при 
пациенти с вторичната митрална регургитация вслед-
ствие на исхемична или неисхемична кардиомиопа-
тия. При оперативна корекция само чрез рестриктивна 
ринг-анулопластика има висок риск от рецидив на МР, 
тъй като патологичният процес в миокарда е с тен-
денция да прогресира. Ехокардиографията – транс-

торакална (ТТЕ) и трансезофагеална (ТЕЕ), при тези 
пациенти се характеризира с изразен асиметричен 
или симетричен тетъринг, патологично голяма тентинг 
височина и площ, често с малко по размер задно мит-
рално платно (ЗМП) (фиг. 1) и значим регургитационен 
джет – МР най-често е тип IIIb по Carpentier. При тези 
пациенти през последните две години наред с реваску-
ларизацията, когато такава е необходима, прилагаме 
и комбинирана техника за корекция на МР – аугмента-
ционна пач-пластика на ЗМП и ринг-анулопластика с 
асиметричен 3D ринг. При всички има предоперативна 
ТТЕ и интраоперативна ТЕЕ. 

Резултати. Всички пациенти са изведени от опе-
рационната без МР и резултатът от пластиката на 
митралната клапа (ПлМК) е проследен в ранния сле-
доперативен период и месец по-късно. При всички е 
постигната коаптация между платната на МК над 8 
mm, намаляване на тентинг височината и на тентинг 
площта. Предстои проследяване в средносрочен и 
дългосрочен план. 

Заключение. Целта на оперативната корекция на 
вторичната МР е да се прекъсне или забави процесът на 
ремоделиране на сърцето и да се осигури по-добро ме-
дицинско качество на живот при тези пациенти, без да се 
налага да приемат антикоагулнти през целия си живот. 
Аугментационната пач-пластика на ЗМП може да кориги-
ра успешно тетъринга и този резултат да се запази дори 
при прогресиране на дилатацията на лявата камера на 
сърцето. 

 

Фиг. 1. Патологични асиметричен тетъринг на късо ЗМП, тентинг 
височина и площ при пациент с вторична МР
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ПОСТЕРНИ СЕСИИПОСТЕРНИ СЕСИИ

Модераторите на отделните постерни сесии отличават най-добър постер за сесията, 
който получава грамота и се съревновава за наградата за най-добър постер по време на 

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ, 
4-7 октомври 2018 г., Албена

Комисия по награждаване за най-добър постер: 

Модератори: ПРОФ. Н. ЗЛАТАРЕВА, ПРОФ. И. ПЕТРОВ, ПРОФ. М. ЦЕКОВА, ПРОФ. Ф. НИКОЛОВ 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ I. ПОСТЕРНА СЕСИЯ I. ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО И КОРОНАРНА ФИЗИОЛОГИЯИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО И КОРОНАРНА ФИЗИОЛОГИЯ
Модератори: ПРОФ. Д. ТРЕНДАФИЛОВА, Д-Р В. ГЕЛЕВ

П-I-1. РИСКОВ ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТИ П-I-1. РИСКОВ ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТИ 
С КАРОТИДНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯС КАРОТИДНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ

Цв. Желев, И. Борисов, Д. Цветков, Б. Кръстев 
и Св. Георгиев

II клиника по кардиология, УМБАЛ “Св.Марина“ – Варна

Цел. Оценка на рисковия профил на болни със зна-
чима каротидна патология, с индикации за реваскулари-
зация.

Материал и методи. В изследването са включени 106 
болни със значима каротидна патология (≥ 50% стеноза на 
LICA или RICA), установена ангиографски. За периода от 
2014 г. до юни 2018 г. са изследвани около 900 пациенти по 
повод на ангинозна симптоматика, при които е проведен 
рутинен скрининг за каротидна патология в хода на СКАГ. 
Диагностицирани са: 70 мъже (74.2%) и 36 жени (38.1%) 
на средна възраст 62.5 год. (за мъжете – 64 год., за жените 
– 60 год). С преживян, документиран исхемичен мозъчен 
инцидент са 26 болни (27%), от които 16 са мъже (11.2%) 
и 10 – жени (36%). При всички бол ни в рамките на същото 
пролежаване е проведено ехокардиографско изследване. 
При болните са изследвани липиден профил, показатели 
на бъбречната функция. На базата на цялостната меди-
цинска документация (болнична и доболнична) са опреде-
лени наличието или липсата на хипертония, броят меди-
каменти, с които тя се коригира, данни за тютюнопушене, 
захарен диабет, пристъпи от надкамерни аритмии. 

Резултати. От диагностицираните 106 пациенти с ка-
ротидна патология:

Параметър Общо
n  =  106

Мъже
n  =  70

Жени
n  =  36

Средна възраст 62.5 64 60
Каротидна стеноза ≥ 50% 106 70 36
Симптомна каротидна стеноза ≥ 50% 72 44 28

Параметър Общо
n  =  106

Мъже
n  =  70

Жени
n  =  36

Преживян исхемичен мозъчен инсулт 26 16 10

Артериална хипертония 106 70 36
Брой медикаменти ≥ 4 за контрол на АХ 64 40 24
Захарен диабет 50 35 15
На диета 10 7 3
На перорално лечение 28 18 10
На инсулиново лечение 12 7 5
История за или налично предсърдно 
мъждене

18 11 7

Креатинин ≥ 115 μmol/L 26 17 9
Общ холестерол ≥ 5.2 mmol/L 28 18 10
LDL_C ≥ 2.6 mol/L 89 58 31
Левокамерна хипертрофия
 IVSd + LVPWd ≥ 23 mm

43 30 13

Аортна стеноза mean PG ≥ 40 mm Hg 16 9 7

Заключение. Основавайки се на получените резул-
тати в изследваната извадка се оформя следния рисков 
профил на болен с голяма вероятност за значима кароти-
дна патология: мъж (55-70 год.), хипертоник с ≥ 4 медика-
мента, висок LDL, стенозираща LAD.

П-I-2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА TRIMETAZIDINE П-I-2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА TRIMETAZIDINE 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕСТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕСТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ 
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА 

ИНТЕРВЕНЦИЯИНТЕРВЕНЦИЯ

Я. Симова, И. Петров и А. Чернева
УMБAЛ „Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов 

център, Университетска болница“ – София

Въведение. Триметазидин е антиисхемичен меди-
камент, доказал положителни ефекти не само за симп-
томатично повлияване при пациенти със стабилна сте-
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нокардия, но и при сърдечна недостатъчност, периферна 
артериална болест, контраст-индуцирана нефропатия и 
реперфузионна увреда. 

Цел. Да се изследва ефектът от приложението на 
триметазидин (Preductal MR, Servier) при пациенти с ос-
тър коронарен синдром (ОКС) – нестабилна стенокардия 
(НАП), които са оценени като високорискови и при които 
ще се проведе перкутанна коронарна интервенция (PCI). 

Материал и методи. Тридесет и осем пациенти са 
рандомизирани в две групи – група с триметазидин (n  =  
19) – които получават 140 mg триметазидин (4 таблетки) 
изходно, поне 1 час преди PCI, с последваща терапия 35 
mg два пъти дневно за поне 1 месец към останалата те-
рапия, и контролна група (n = 19). В групата с триметази-
дин средната възраст е 66.1 ±  0.8 години, а в контролна-
та група 64.2 ± 12.6 години, като жените са 34% в двете 
групи. Изследвани са нивата на ензимите за миокардна 
некроза (високочувствителен тропонин Т, креатин киназа 
– CPK, и MB фракцията на CPK) и креатинин преди PCI, 
на 12-ия и 36-ия час след PCI. 

Резултати. При първоначалния анализ на приложе-
нието на триметазидин при пациенти с ОКС-НАП устано-

вихме положително повлияване на ензимите за миокард-
на некроза при пациентите на триметазидин перипроце-
дурно, с гранична статистическа значимост и съществено 
по-малка степен на покачване на креатинина в перипро-
цедурния период спрямо контролната група. Изходните 
стойности на hs тропонин Т, CPK, MB-CPK и креатинина 
не се различават между двете групи. На 12-ия час след 
PCI се наблюдава по-голямо повишаване на тропонин Т 
и креатинина в контролната група спрямо активната, с 
гранична статистическа значимост. На 36-ия час от про-
цедурата положителните промени се запазват в полза на 
групата с триметазидин, като по-малката степен на пови-
шаване на серумния креатинин в перипроцедурния пери-
од става статистически значима на фона на насищане с 
триметазидин. 

Заключение. При пациенти с ОКС-НАП, които са по-
казани за PCI, даването на натоварваща доза триметази-
дин 140 mg (4 таблетки) преди коронарната интервенция 
води до по-малко нарастване в стойността на серумния 
креатинин. Този подход повлиява положително и марке-
рите за миокардна некроза. 

Параметри
Триметазидин (n  =  19) Контролна група (n  =  19)

P
Средна стойност ± СО

Изходни стойности
hs тропонин Т 29.8 ± 23.4 83.8 ± 144.8 ns
CPK 113.2 ± 74.9 110.3 ± 72.8 ns
CPK-MB 17.9 ± 7.5 22.2 ± 9.1 ns
Креатинин 95.3 ± 21.1 111.4 ± 49.8 ns

12 часа постпроцедурно
hs тропонин Т 132.8 ± 185.0 204.3 ± 159.8 0.05
CPK 159.3 ± 182.7 132.2 ± 105.1 ns
CPK-MB 20.4 ± 14.2 25.2 ± 14.5 ns
Креатинин 93.8 ± 22 114.5 ± 52.5 0.05

36 часа постпроцедурно
hs тропонин Т 136.7 ± 128.7 219.5 ± 148.3 0.05
CPK 112.6 ± 88.3 126.7 ± 116.1 ns
CPK-MB 17.3 ± 7.6 15.9 ± 4.2 ns
Креатинин 90.1 ± 14.6 112.5 ± 54.2 0.03

П-I-3. ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ П-I-3. ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 
НА ТИКАГРЕЛОР С АСПИРИН СПРЯМО НА ТИКАГРЕЛОР С АСПИРИН СПРЯМО 

КЛОПИДОГРЕЛ С АСПИРИН ПРИ ПАЦИЕНТИ КЛОПИДОГРЕЛ С АСПИРИН ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ С ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ 

НА СТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯНА СТАБИЛНА СТЕНОКАРДИЯ
Б. Борисов1, А. Алиев1, М. Михалев1, 

М. Синджирлиева1, К. Донева1 и Н. Такучев2

1Отделение по кардиология, 
Болница „Тракия“ – Стара Загора

2Тракийски университет – Стара Загора

Цел. Едногодишно проследяване и анализ на ефек-
тивността и безопасността от приложението на антиагре-
гантна терапия с тикагрелор-ацетизал при пациенти с ин-
тервенционално лечение на стабилна стенокардия и съ-
поставка с пациенти, лекувани с клопидогрел-ацетизал. 

Материал и методи. Ретроспективно са проследени 
пациенти, лекувани интервенционално за стабилна сте-
нокардия през 2015 г. Данните за ефективност и безопас-
ност се събраха от болничната база данни и с телефонно 
интервю една година след процедурата. Общият брой на 
включените пациенти е 129 (тикагрелор-ацетизал – 109, 
клопидогрел-ацетизал – 20).

Резултати. Данните за пациентите и резултатите са 
представени на табл. 1. Ефективност: повече пациенти са 
със стенокардия след процедурата в групата с клопидо-
грел – 20% срещу 5.5%. Един пациент на тикагрелор е 
с реваскуларизация със стент на таргетната лезия след 
дилатация с медикамент-излъчващ балон. Друг пациент 
на тикагрелор е насочен за последваща оперативна ре-
васкуларизация, която той отказва и екзетира след ми-
окарден инфаркт и кардиогенен шок. Другите двама от 
починалите болни на терапия с тикагрелор са с несър-
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дечна причина. Двамата починали пациенти на клопидо-
грел са с несърдечна причина. 2. Безопасност: наблюда-
ва се по-ниска честота на кървене в групата с тикагрелор. 
Пациентът на тикагрелор с голямо кървене е след травма 
на главата, т.е. събитието не е спонтанно настъпило. 

 Заключение. Комбинацията тикагрелор-аспирин е 
ефективна и безопасна при интервенционалното лече-
ние на болни със стабилна стенокардия. Спрямо група-
та с клопидогрел се забелязва по-висока ефективност 
и по-добра безопасност, но при липса на възможност за 
статистичски анализ поради малкия брой на пациенти в 
групата на клопидогрел.

Таблица 1 

 Общо Ticagrelor Clopidogrel
Брой пациенти 129 109 20
Средна възраст, години 67 ± 9,7 66,6 ± 9,6 68 ± 9,2
Жени 48/37% 40/37% 8/40%
Мъже 81/63 % 69/63 % 12/60%

Рискови фактори
Дислипидемия 74/57% 65/60% 9/45%
Артериална хипертония 124/96% 104/95% 20/100%
Бъбречна недостатъчност 17/13% 13/12% 4/20%
Захарен диабет 27/21% 21/19% 6/30%
Пушач 31/24% 27/25% 4/20%

Терапия
Бета-блокери 103/80% 85/78% 18/90%
Нитрати 6/5% 4/4% 2/10%
Са антагонисти 61/47% 53/49% 8/40%
АТ1 блокер 76/59% 64/59% 12/60%
ACE инхибитор 42/33% 35/32% 7/35%

Антиагрегантна терапия 
Аспирин 129/100% 109/100% 20/100%

Изход 
Стенокардия 10/7,7% 6/5.5% 4/20%
Миокарден инфаркт 1/0.78% 1/0.92% 0/0%
Реваскуларизация 1/0.78% 1/0.92% 0/0%
Инсулт 1/0,78% 1/0.92% 0/0%
Смърт 5/3.9% 3/2.7% 2/10%
Сърдечно-съдова смърт 1/0.78% 1/0.92% 0/0%
Кървене 9/7% 7/6,4% 2/10%
Голямо кървене 1/0.78% 1/0.92% 0/0%

П-I-4. П-I-4. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 
МЕЖДУ ПЕРИКАРДИТ И МИОКАРДЕН ИНФАРКТМЕЖДУ ПЕРИКАРДИТ И МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Д. Йовановска1, Ц. Цветковски2 и М. Токмакова1

1Клиника по кардиология, 2Клиника по инвазивна 
кардиология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

Съчетанието на остър миокарден инфаркт с остър 
перикардит е рядко. Настоящият клиничен случай показ-
ва трудностите при поставянето на диагнозата и избора 
на терапевтично поведение.

Представяне на клиничен случай. Касае се за мъж 
на 55 години, който четири дни преди хоспитализацията 
е с дифузни болки по ставите и мускулите, втрисане, фе-
брилитет до 39,2° С. Предходната нощ получава болка зад 
гръдната кост на широка площ, засилваща се при дълбоко 
вдишване, появяваща се в легнало и преминаваща в сед-
нало положение, която е придружена от астеноадинамия 

и сърцебиене. В миналото е регистрирано рецидивиращо 
предсърдно мъждене, за което е на терапия със соталол 
2 х 80 mg. Преди месец е установен увеличен лимфен въ-
зел вдясно, субмандибуларно. Активно спортува, без фа-
милна анамнеза. При физикалното изследване пациетът е 
контактен, адекватен, субфебрилен, в увредено общо със-
тояние, заема принудително седнало положение. Кожата 
и видимите лигавици са бледорозови, влажни. Дихателна 
система – чисто везикуларно дишане. Сърдечно съдова 
система – РСД с фр. 90 уд./min, редуваща се с епизоди на 
абсолютна аритмия, АН 130/80 mm Hg. Корем – мек, небо-
лезнен, с физиологична перисталтика, без хепатосплено-
мегалия. Сукусио реналис – отрицателно двустранно. ОДА 
– без периферни отоци, запазени пулсации на достъпните 
места. С изразена възпалителна констелация и позитивни 
КФК и КФК-МВ. ЕКГ – синусова тахикардия, елевация на 
ST-сегмента 3 mm по долна, предна и латерална стена, 
липсваща в AVR и V1, без огледален образ. ЕхоКГ – диски-
незия на ЗСЛК, задебелен перикард, малък перикарден из-
лив. Въз основа на типичната клиника, ЕКГ, ЕхоКГ и лабо-
раторната констeлация е приета работна диагноза остър 
перикардит с вероятно миокардно съучастие. Започната е 
терапия с антибиотик парентерално, НСПВС и колхицин. 
Поради персистиране на интензивна гръдна болка, увели-
чен тропонин I, изразена сегментна патология се извър-
ши селективна коронарография. Установи се тромботич-
на оклузия на CX-OM2, с последваща тромбаспирация и 
имплантация на DES. Постпроцедурно е с персистираща 
силна гръдна болка в легнало положение, принуждава-
ща го да седи. ЕКГ показва синусов ритъм, депресия на 
PR-сегмента, персистираща ST-елевация по предната 
и долната стена.  По протокол пациентът е насочено из-
следван за тироидно, системно и онкологично заболява-
не. Извършено е ТЕЕ без данни за дисекация и вегетации. 
Пациетът самоволно напуска Клиниката при последно ЕКГ 
с персистиращо предсърдно мъждене, ST-елевация до 0,5 
mm V5-V6, без патологоични Q-зъбци и обратно развитие 
на възпалителните маркери. Аналогични случаи в литера-
турата не бяха открити.

П-I-5. П-I-5. ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАМАТОРНИЯ СТАТУС ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАМАТОРНИЯ СТАТУС 
ВЪРХУ РАННАТА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ВЪРХУ РАННАТА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С МИОКАРДЕН ИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯС МИОКАРДЕН ИНФАРКТ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ
Е. Димитрова, В. Григоров, Е. Трендафилова, 

Х. Йорданова, А. Александров, Х. Матеев, А. Банкова, 
П. Тасовска, Б. Георгиев и Н. Гочева 

МБАЛ „Национална кардиологична болница” – София

Цел. Възпалението е доказан рисков фактор за раз-
витието на коронарна болест и остър коронарен синдром. 
Малко се знае обаче за влиянието му върху ранната пре-
живяемост при пациенти с миокарден инфаркт със ST-еле-
вация (STEMI) в ерата на реперфузионната терапия. Цел-
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та на настоящото проучване е да се установи влиянието 
на изходния инфламаторен статус върху вътреболничната 
преживяемост при пациенти със STEMI, след проведена 
първична перкутанна коронарна интервенция (pPCI).

Материал и методи. В анализа са включени ретрос-
пективно 317 последователни пациенти със STEMI, приети 
до 12-ия час от началото на симптоматиката в периода яну-
ари 2014-декември 2014 г., при които е проведена спешна 
ангиография с pPCI. За оценка на инфламаторния статус 
са използвани изходното ниво на високосензитивния C-ре-
активен протеин (hs-CRP) и броят левкоцити (WBC). Паци-
ентите са разделени в 4 групи, като е използван 75-ия пер-
сентил на hs-CRP (12.7 ng/mL) и медианата на WBC (10.65 
x 109/L): група 1 (hs-CRP <  12.7 ng/mL и WBC < 10.65 x 
109/L), група 2 (hs-CRP < 12.7 ng/mL и WBC > 10.65 x 109/L), 
група 3 (hs-CRP > 12.7 ng/mL и WBC < 10.65 x 109/L) и група 
4 (hs-CRP > 12.7 ng/mL и WBC > 10.65 x 109/L).

Резултати. Установи се достоверно по-висока честота 
на възникване на остра сърдечна недостатъчност и вътре-
болнична смъртност в групата с най-високи нива на въз-
палителните маркери (група 4). След корекция за възраст, 
пол и левокамерна фракция на изтласкване се доказа, че 
пациентите с най-високи нива на hs-CRP имат над 3 пъти 
по-висок риск за остра сърдечна недостатъчност, незави-
симо от WBC, в сравнение с пациентите с ниски нива на 
hs-CRP (група 1) – група 3 OR 3.521 (95% CI: 1.251-9.911, 
p = 0.017) и група 4 OR 4.887 (95% CI: 2.010-11.880, p < 
0.0001). Установи се и значима разлика във вътреболнич-
ната смъртност при четирите групи. След корекция за пол, 
възраст, тютюнопушене, забавяне от страна на пациента 
и на системата се доказа, че пациентите с високи нива на 
възпалителните маркери са с над 5 пъти по-висок риск за 
вътреболнична смъртност от лицата с ниски нива (група 
1) – HR 5.222 (95%CI: 1.242-21.947, p = 0.024). 

Заключение. Нашите резултати показват, че при 
пациенти със STEMI, третирани с pPCI, степента на въз-
паление при постъпването корелира с вътреболничната 
смъртност, като пациентите с високи нива на възпалител-
ните маркери имат по-лоша прогноза.

П-I-6. П-I-6. АНЕМИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО – РИСКОВ АНЕМИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО – РИСКОВ 
ФАКТОР ЗА БЛИЗКАТА И ОТДАЛЕЧЕНА ФАКТОР ЗА БЛИЗКАТА И ОТДАЛЕЧЕНА 

ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН 
ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ (NSTEMI)ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ (NSTEMI)

И. Байрактарова1, Е. Насева2, Е. Трендафилова1, 
А. Александров1, А. Банкова1, И. Богов1, С. Георгиева1, 

В. Григоров1, Е. Димитрова1, Х. Йорданова1, 
Е. Костова1, Х. Матеев1, И. Петрова1, Г. Христова1, 

П. Тасовска1 и Н. Гочева1

1Национална кардиологична болница – София
2Факултет по обществено здраве, МУ – София

Въведение. Предшестващата анемия е известен 
предиктор за смърт при пациенти със остър инфаркт на 
миокарда със ST-елевация. Данните за влиянието на ане-
мичния синдром са доста по-оскъдни при NSTEMI. 

Цели. Да оценим честотата на анемия и влиянието ѝ 
върху ранните и късните резултати при пациенти с NSTEMI.

Материал и методи. Проведохме ретроспективен ана-
лиз на 138 последователни пациенти с NSTEMI (средна въз-
раст 64,5 ± 10,2 години, 26,1% жени). Анемия се прие при 
изходен хемоглобин < 120 g/L за жени, < 130 g/L за мъже.

Резултати. Анемия беше установена при 40 пациен-
ти (29,0%). Няма значима разлика в честота на основните 
рискови фактори в двете групи. Анемичните пациенти са 
по-възрастни (средна възраст 71,4 ± 10,9 срещу 67,4 ± 9,8 
години, p < 0,05), с по-ниско тегло спрямо ръста и по-лоша 
изходна бъбречна функция. Изходната анемия е свързана 
с по-високи стойности на рисковия сбор GRACE (р < 0,001) 
и по-голям предполагаем размер на реализирания инфаркт 
според достигнат максимален тропонин І (р = 0,007) въпре-
ки сходните изходни стойности. Няма разлика в приложе-
нието на интервенционално лечение. Болничният престой 
е значително по-дълъг в групата с анемия (7,5 срещу 5 дни, 
р = 0,001) и е свързан с повече усложнения – прояви на СН 
при престоя (52.5 срещу 29.6%, p = 0.018) въпреки сходна-
та левокамернa систолна функция в двете групи, ритъмни 
нарушения (35,0 срещу 12,2%, p = 0.003) и необходимост от 
провеждане на хемодиализа (10,0% срещу 1,0%, р = 0,028), 
като няма разлика в необходимостта от механична вен-
тилация, лечението с IABP или регистрираните проводни 
нарушения. Разлика в честотата на вътреболничните хемо-
рагични събития не бе установена, но пациентите с изход-
на анемия значимо по-често са получили кръвопреливане 
(10,0% срещу 1,0%, р = 0,026). Няма разлика в проведената 
терапия с орални антиагреганти, нито в приложението на 
GPIIb/IIIa инхибитори или парентерални антикоагуланти. 
Общата смъртност е по-висока при анемичните пациенти 
както по време на първичния болничен престой, така и по 
време на проследяване от средно 1109 дни – съответно 
15,0 срещу 7,1%, р = 0,007 и 37,5 срещу 17,3%, р = 0,002. 
Анемията е предиктор за влошена преживяемост според 
Каплан-Майеровите криви (p < 0,01), независимо от описа-
ните сходни терапевтични стратегии.

Заключение. Анемията при постъпването е свърза-
на с повишен риск за усложнен болничен престой и въ-
треболнична смъртност, както и за влошена отдалечена 
преживяемост при пациентите с NSTEMI и следва да се 
включва в общата оценка на риска.

П-I-7. П-I-7. ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНА ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНА 
ЗАХАР ПРИ ПРИЕМАНЕТО ВЪРХУ БЛИЗКАТА ЗАХАР ПРИ ПРИЕМАНЕТО ВЪРХУ БЛИЗКАТА 

И ОТДАЛЕЧЕНАТА ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ И ОТДАЛЕЧЕНАТА ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМС ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

И. Байрактарова1, Е. Насева2, Е. Трендафилова1, 
А. Александров1, А. Банкова1, И. Богов1, С. Георгиева1, 

В. Григоров1, Е. Димитрова1, Х. Йорданова1, 
Е. Костова1, Х. Матеев1, И. Петрова1, Г. Христова1, 

П. Тасовска1 и Н. Гочева1

1Национална кардиологична болница – София
2Факултет по обществено здраве, МУ – София

Въведение. Пациентите с остър коронарен синдром 
(ОКС), страдащи и от захарен диабет (ЗД), са с повише-
на смъртност в сравнение с недиабетици. Остава спорен 
въпросът дали кръвната захар (КЗ) има самостоятелна 
прогностична стойност.
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Цел. Да се оцени влиянието на КЗ и наличието на ЗД 
(отделно и заедно) върху протичането на болничния пре-
стой и отдалечената прогноза при пациенти с ОКС.

Материал и методи. Проведохме ретроспективен 
анализ на 403 последователни пациенти с ОКС на средна 
възраст 65,5 ± 11,7 години, от които 141 (35%) са диабе-
тици. Разделихме пациентите на база граници на КЗ от 
7,8 mmol/l и 11,0 mmol/l. Със стойности на КЗ < 7,8 mmol/l 
бяха 201 (49,9%), а с КЗ ≥ 11,1 mmol/l – 93 (23,1%)

Резултати. Няма значима разлика в честотата на 
основните рискови фактори в трите групи пациенти спо-
ред КЗ, с изключение на известния ЗД, който зачестява 
с увеличаване на изходната КЗ (р < 0,001). Тютюнопуше-
нето и фамилната анамнеза са по-редки при по-висока 
КЗ ( съответно р = 0,018 и р = 0,014). По-високата КЗ е 
свързана с по-високи стойности на изходния и макси-
малният тропонин (съответно р = 0,013 и р = 0,002), по-
ниска ФИЛК (р  = 0,001) и влошена бъбречна функция (р 
= 0,000). Няма значима разлика в честотите на проведе-
но ангиографско изследване и осъществена успешна ре-
васкуларизация, нито в характеристиките на ангиограф-
ската находка. Въпреки това пациентите с по-висока КЗ 
по-често имат предсърдно мъждене при приемането (р 
= 0,002), прояви на СН (р < 0,001), ритъмни нарушения 
(р < 0,001), механични усложнения (р < 0,001) и кървене 
(р = 0,015) при престоя, без да има разлика в честотите 
на осъществено кръвопреливане (р = 0,14). Проследено 
към третия месец след реализирания ОКС, пациентите 
с по-висока изходна КЗ по-рядко са получили поетапна 
реваскуларизация на всички значими коронарни стенози 
(р = 0.002). При проследяване от средно 1248,5 (4-1893) 
дни след дехоспитализацията са починали 71 пациенти, 
като средната преживяемост е 1620 дни. Няма значима 
разлика в Каплан-Майеровите криви на преживяемостта 
на пациентите, групирани според стойности на изходна-
та КЗ. След корекция спрямо изходно известен ЗД, по-
вишената КЗ при приемането става значим предиктор за 
влошена отдалечена преживяемост при пациентите със 
ЗД. От регресионния Кокс-анализ стойностите на КЗ при 
приемането също оказват влияние върху отдалечената 
прогноза само при пациенти с известен ЗД.

Заключение. Въпреки че при всички пациенти се ус-
тановява зависимост между изходната КЗ и риска от ус-
ложнения при първичния болничен престой, тя е предик-
тор за отдалечената прогноза само при пациенти със ЗД.

П-I-8. П-I-8. СИМУЛТАНЕН АНАЛИЗ НА СЕГМЕНТНА СИМУЛТАНЕН АНАЛИЗ НА СЕГМЕНТНА 
КИНЕТИКА И ГЕНЕРИРАНА СИЛА НА ЛЯВА КАМЕРА КИНЕТИКА И ГЕНЕРИРАНА СИЛА НА ЛЯВА КАМЕРА 

ПРИ СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЯПРИ СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Я. Симова, A. Huqi, T. Bombardini, Q. Ciampi, 
A. Djordjevic-Dikic, N. Gaibazzi, И. Петров, Е. Димитров, 

Св. Цонев, A. Zagatina, M. A. R. Torres, 
L. Cortigiani, R. Citro, M. Petrovic, M. F. Costantino, 

P. Colonna, C. Carpeggiani, E. Picano
от името на Stress Echo 2020 работната група на 
Италианското дружество по Сърдечносъдова 

Ехография (SIECVI)*

Въведение. Максималната стойност и на съотноше-
нието стрес/покой на еластанса на лявата камера (ЛК) 

(систолно артериално налягане/телесистолен обем), на-
речена също сила, е независим от натоварването индекс 
на ЛК контрактилен резерв (LVCR). Пациентите със „сла-
би“ сърца (с ограничено нарасване на LVCR при нато-
варване) имат по-лоша прогноза в сравнение с тези със 
„силни“ сърца (запазен отговор на LVCR). Известно е, че 
като прогностичен фактор LVCR превъзхожда фракцията 
на изтласкване (EF) на ЛК.

Цел. Да се оценят възможността за анализ, процен-
тът на положителни резултати и диагностичната стойност 
на регионалните нарушения в кинетиката на лявата ка-
мера (RWMA) и LVCR в проспективното, многоцентрово, 
международно проучване SE 2020. 

Материал и методи. Включихме 1249 пациенти (въз-
раст 60.8 ± 10.8 години, 765 мъже), насочени за стрес-ехо-
кардиография (СЕ) по повод съмнение за или известна 
исхемична болест на сърцето (ИБС) в 24 ехокардиограф-
ски лаборатории в 6 страни (България, Бразилия, Италия, 
Русия, Сърбия, Унгария). При по-голяма част от болните 
(n = 1100) проведохме СЕ с физическо натоварване на 
лежащ велоергометър (n = 1079), стандартен велоерго-
метър (n = 14) или тредмил (n = 7). При останалите 149 
(11.9%) използвахме dobutamine СЕ. При всички участни-
ци проведохме СЕ с двойно изобразяване – стандартна 
оценка на сегментната кинетика с Wall Motion Score Index 
(WMSI) в 17-сегментен модел и отбелязване на всеки 
сегмент от 1 = нормокинезия до 4 = дискинезия, и симул-
танна оценка на LVCR чрез съотношението стрес/покой 
на ЛК сила (систолно артериално налягане/телесистолен 
обем на ЛК). Всички изследователи бяха предварително 
сертифицирани за RWMA. Използвахме установените от 
предходни проучвания нормални стойности за LVCR > 
2.0 за физическо натоварване и dobutamine. Ангиограф-
ско верифициране беше налично при 368 пациенти, като 
81.8% (301) бяха с поне един засегнат коронарен съд с ≥ 
50% стеноза. 

Резултати. Оценихме LVCR при 1237/1249 болни 
(възможност за анализ 99%), без удължаване на времето 
за изобразяване и с допълнително време за анализ  < 
3 min на пациент. Процентът на положителни резултати 
беше 33.8% за RWMA, 63.8% за LVCR и 68.9% по поне 
един от двата критерия. WMSI показа слаба, но статис-
тически значима корелация с LVCR (n = 1237, r = 0.29, 
p < 0.001). „Слабо“ сърце с понижен LVCR наблюдава-
хме по-често при наличие на индуцируеми RWMA, на 
абнормно (≤ 5%) повишение на EF при натоварване или 
на подлежаща ИБС (фиг. 1). В избраната популация от 
368 болни с проведена коронарна ангиография чувстви-
телността за наличие на сигнификантна коронарна ате-
росклероза беше 37% (95% доверителен интервал – ДИ 
31% до 42%) за RWMA, 73% (95% ДИ 66% до 77%) за 
LVCR и 77% (95% ДИ 71% до 81%) за комбинирания кри-
терий, докато специфичността беше 80% (95% ДИ 69% 
до 87%) за RWMA, 32% (95% ДИ 24% до 45%) за LVCR 
и 32% (95% ДИ 22% до 42%) за комбинирания критерий.   

Заключение. Симултанното двойно изобразяване за 
RWMA и LVCR по време на СЕ с физическо натоварване 
или dobutamine е възможно, не усложнява изследването 
и не увеличава времето за изобразяване спрямо стан-
дартния СЕ протокол, удължава минимално времето за 
анализ и увеличава процента на положителни отговори 
в сравнение със самостоятелния анализ на RWMA. Уста-
новяването на „слабо“ сърце с ограничено нарасване на 
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LVCR при натоварване идентифицира група със субкли-
нично миокардно засягане, което може да е независимо 
от наличието на физиологично значима епикардна коро-
нарна стеноза (основният определящ фактор за RWMA).  

Фиг. 1. Наличие на „слабо“ сърце в различни подгрупи пациенти 

*Институциите на авторите  стр. 78

П-I-9. П-I-9. ПРЕДИКТОРИ ЗА ГОЛЕМИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДИКТОРИ ЗА ГОЛЕМИ УСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРКУТАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРКУТАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
НА СТВОЛА НА ЛЯВАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯНА СТВОЛА НА ЛЯВАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ

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

Реваскуларизацията на пациенти със стволова сте-
ноза значително подобрява тяхната прогноза. В реалната 
практика освен „идеалните“ пациенти като тези, вклю-
чени в рандомизираните проучвания, има голяма група, 
които или са неподходящи за оперативна реваскулариза-
ция поради високия риск, или отказват операция.

Цел. Да се анализират резултатите от ПКИ на паци-
енти със стволова стеноза, третирани с 2-ро поколение 
МИС, и определяне на предиктивната стойност на Syntax 
score и EuroScore за краткосрочната и дългосрочната им 
прогноза.

Материал и методи. За периода от март 2013 г. до 
март 2017 г. са проведени интервенционални процедури 
при 167 пациенти със стеноза на ствола на ЛКА. Реше-
нието за реваскуларизация се определя от клиничния 
статус и от ангиографската находка. За определяне на 
съответните характеристики са използвани калкулатори-
те за риск – Еuroscore II и Syntax score. Пациентите са 
проследени за сериозни нежелани сърдечно-съдови ин-
циденти (МАСЕ) – смърт, свързана с таргерната лезия, 
реваскуларизация (TLR) или инсулт по време на болнич-
ния престой, както и на 1-вия, 6-ия, 12-ия месец и ежегод-
но след интервенцията.

Резултати. Анализирани са 167 пациенти с ЛМ сте-
ноза и ПКИ с 2-ра генерация МИС. Средната възраст 
е 66.73 ± 11,32, мъжете са 70,1%, пациенти с диабет – 
31,1%. Половината пациенти са с остър коронарен синд-

ром, като 17 (10.2%) са с ОМИ със SТ-елевация, от които 
10 (6%) са с кардиогенен шок. 57% от пациентите са с 
нисък EuroScore (< 2), 26% – среден (2-6), и 17% – висок 
(> 6). Разпределението по Syntax score e: 51,5% сa с ни-
сък (0-22), съответно с интермедирен (22-32) са 24,5% и с 
висок (> 32) – 24%. Успешна имплантация на стент е осъ-
ществена при 165 пациенти (98,9%). Вътреболничната 
смъртност е 3,5%. Средното проследяване е 31 месеца с 
обща смъртност от 14,4% и сърдечно-съдова смъртност 
11,9%. Честотата на мозъчния инсулт по време на про-
следяването е 1.2% (2-ма пациенти) TLR е проведена при 
14 пациенти (8.38%) с установена рестеноза.

Статистически анализ: Като предиктори за МАСЕ 
след множествен логистичен корелационен анализ на 
рисковите фактори се определиха инсулинозависимия 
тип захарен диабет (p – 0,016) и предшестващ МИ (p – 
0,034). С Kaplan-Meier се оцени кумулативната преживяе-
мост в отделните подгрупи, разделени съответно според 
EuroScore и Syntax score. След Cox-регресия се установи 
статистически значима разлика в преживяемостта само 
в подгрупите на EuroScore. Такава не се установи в под-
групите с различен Syntax score. Високият EuroScore е 
независим предиктор за смъртност след ПКИ на ЛМ.

Изводи. Провеждането на ПКИ на ствола на ЛКА не е 
техническо предизвикателство, има висок процедурен ус-
пех дори и при комплексна анатомия и е с благоприятни 
дългосрочни резултати.

П-I-10. П-I-10. НАРУШЕНИЯ В КОРОНАРНИЯ КРЪВО-НАРУШЕНИЯ В КОРОНАРНИЯ КРЪВО-
ТОК ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕОБСТРУКТИВНА ТОК ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕОБСТРУКТИВНА 

КОРОНАРНА БОЛЕСТ – ВРЪЗКА С РИСКА ЗА КОРОНАРНА БОЛЕСТ – ВРЪЗКА С РИСКА ЗА 
ИСХЕМИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ИСХЕМИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ 

Н. Семерджиева1, С. Димитров2, Я. Симова3, 
М. Господинова4, Н. Милчева4, С. Денчев4

1Медицински център „Лора“ – София 
2МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище

3Аджибадем Сити Клиник – София 
4Медицински институт на МВР – София

Цели. Да се определи връзката на коронарния кръ-
воток с риска за миокардна исхемия и усложненията при 
пациенти с необструктивна коронарна атеросклероза 
(НКА).

Материал и методи. Изследвани са 112 пациенти с 
коронарни стенози < 50%, с ФИлк > 50%, без умерени или 
тежки клапни заболявания, с бавен коронарен кръвоток 
(cTFC > 27 кадри). Кръвток-медиирана вазодилатация 
(КМВД) на брахиалната артерия е изследвана при 57.1% 
(n = 64). Работна електрокардиографска проба (РЕП) е 
извършена по Bruce-протокол при 43.8% (n = 49) от паци-
ентите. Критерии за положителна проба в този анализ на 
данните са: типична или атипична ангинозна болка и/или 
динамични ST-депресии ≥ 2 mm в поне две електрокар-
диографски свързани отвеждания. Епикардният корона-
рен кръвоток е характеризиран с ангиографския индекс 
коригиран брой кадри по TIMI (cTFC). Пациентите са про-
следени за исхемични усложнения (рехоспитализации за 
остър коронарен синдром, транзиторни исхемични атаки 



XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ40

и исхемичен мозъчен инсулт) за 12-89 месеца, средно 
28.7 ± 29.2 мес. 

Резултати. РЕП с индуциране на исхемия е налице 
при 65.4% (n = 34) от пациентите и се установява като 
тенденция по-често в подгрупата с най-изразено забавен 
кръвоток в покой – cTFC > 38 кадри (OR 1.040, 95% CI 
0.996-1.086, p = 0.078; cTFCРЕП(-) спрямо cTFCРЕП(+) – 31 ± 
14.6 спрямо 38.7 ± 17.5 кадри, р = 0.007). При пациенти 
с КМВД < 8.4% не се установява статистически значимо 
по-силно нарушение на епикардния коронарен кръвоток, 
оценен с показателя cTFC (35.4 ± 15.9 спрямо 38.2 ± 16.8 
кадри, p = 0.499). Вазоактивните медикаменти нямат 
значително модифициращо влияние върху миокардния 
кръвоток (бета-блокер спрямо бета-блокер + калциев 
антагонист + нитрат – OR 0.491, 95% CI 0.188-1.281, p = 
0.146; бета-блокер + нитрат спрямо бета-блокер + калци-
ев антагонист ± нитрат – OR 0.313, 95% CI 0.085-1.154, p 
= 0.081). Въпреки това се наблюдават значително по-ви-
соки стойности на cTFC при терапия само с бета-блокер 
(cTFC – 38.4 ± 16.3 спрямо 32.3 ± 18.9 кадри р = 0.006, 
при разлика в коронарите диаметри – Dves 3.7 ± 0.7 спря-
мо 3.3 ± 0.5 mm, р = 0.039) или с бета-блокер и нитрат 
(сTFC – 40.2 ± 13.3 спрямо 32.3 ± 18.9 кадри р = 0.010, 
Dves – 3.9 ± 0.5 спрямо 3.3 ± 0.5 mm, р = 0.002) в срав-
нение с комбинацията блокер + калциев антагонист + ни-
трат. Проследни са 67.9% (n = 76) от пациентите. Значи-
мо по-кратък период без исхемични усложнения има при 
пациентите с cTFC > 38 кадри (42.9 ± 6.4 месеца спрямо 
60.7 ± 3.9 месеца, Р log rank test = 0.018). 

Изводи. При НКА силно забавеният епикарден кръ-
воток определя повишен риск за идуцируема исхемия и 
по-ранни усложнения въпреки вазоактивната терапия.

П-I-11. П-I-11. ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ 
НА БИФУРКАЦИОННИ СТВОЛОВИ СТЕНОЗИ НА БИФУРКАЦИОННИ СТВОЛОВИ СТЕНОЗИ 

СЪС SIROLIMUS-ИЗЛЪЧВАЩ БИФУРКАЦИОНЕН СЪС SIROLIMUS-ИЗЛЪЧВАЩ БИФУРКАЦИОНЕН 
СТЕНТСТЕНТ

И. Петров, И. Ташева, З. Станков, Я. Симова 
и П. Поломски  

Клиника по кардиология, ангиология и електрофизиология, 
Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

Цел. За да се оцени безопасността и ефикасността 
на сиролимус-излъчващ бифуркационнен стент Nile Sir 
при лечението на стволови бифуркационни лезии. 

Материал и методи. В рамките на този регистър е из-
следван клиничният опит на нашия център при лечението 
на стволови стенози със сиролимус-излъчващ бифурка-
ционен стент Nile Sir. За последните 18 месеца бяха ин-
тервенирани общо 42-ма пациенти. Пациентите бяха про-
следени на 6-ия месец ангиографски и с IVUS от основния 
клон към ствола и от страничния клон към ствола. 52,94% 
от пациентите бяха със стабилна стенокардия, с остър 
коронарен синдром са 47,06% (един пациент със STEMI). 
Разпределението на бифуркационните лезии спрямо кла-
сификацията на Медина е 33,82% от тип 1,1,1; 20,59% от 
тип 1,0,1 и 11,76% от тип 0,1,1. Процедурният успех при 
имплантацията на бифуркационния стент беше 100%, без 
неблагоприятни събития до момента на изписването.

Резултати. До изготвянето на настоящото резю-
ме шестмесечно проследяване беше проведено при 24 
(57,14%) от пациентите, като запазен резултат се наблю-
дава при 95,24% от проследените (фиг. 1). При 2-ма па-
циенти (4,76%) наблюдавахме MACE – един пациент по-
чинал преди 6-месечното проследяване и една рестеноза 
на нивото на страничния клон. 

Заключение. Първоначалните резултати по отноше-
ние на употребата на Nile Sir при интервениране на ство-
лови бифуркационни лезии са обещаващи. Необходими 
са допълнителни проучвания по темата.

Фиг. 1.

П-I-12. П-I-12. NT-NT-proproBNP– БИОМАРКЕР BNP– БИОМАРКЕР 
ЗА КОРОНАРНО-СЪДОВА БОЛЕСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ЗА КОРОНАРНО-СЪДОВА БОЛЕСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА 

ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ

Р. Ташева, Мл. Григоров, К. Витлиянова и Пл. Гацов
Клиника по кардиология, Втора МБАЛ – София

BNP и NT-proBNP са утвърдени биомаркери в диаг-
ностицирането, прогнозата и мониторирането на терапи-
ята при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност. 
През последните години се натрупват все повече данни 
за секрецията на натриуретични пептиди в резултат и на 
миокардна исхемия.

Целта на настоящото проучване е да се определи зна-
чението на NT-proBNP като показател за степента на коро-
нарно засягане при пациенти с хронична сърдечна недос-
татъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ). 

Материал и методи. Включени са 80 пациенти (n = 80) 
със симптоматична сърдечна недостатъчност,  ФИ > 50% 
и показания за провеждане на коронарна ангиография. 
Проведена е ЕхоКГ и са изследвани серумните нива на 
NT-proBNP, непосредствено преди инвазивното изследва-
не. Степента на коронарно засягане е определена от броя  
на субепикардните коронарни артерии със стенози > 50%. 
Пациени с данни за остър коронарен синдром със или без 
елевация на ST-сегмента са изключени от проучването.

Резултати. Установена е позитивна корелационна за-
висимост между стойностите на NT-proBNP и броя на су-
бепикардните коронарни артерии с обструктивна стеноза (р 
= 0,003) при пациенти със СНзФИ. Статистически значима 
е разлика в стойностите на NT-proBNP между подгрупите 
пациенти  без стенози по коронарните артерии и пациенти-
те с триклонова коронарна болест (р = 0,001). При засягане 
на втори или трети коронарен съд  NT-proBNP се увелича-
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ва средно с 219 pg/ml (от 100 до 337 pg/ml). Пациентите с 
триклонова коронарна болест имат най-високи NT-proBNP 
нива. Стойностите на NT-proBNP < 100 pg/ml имат 80% сен-
зитивност и 65% специфичност за изключване на исхемич-
на сърдечна болест при пациенти със СНзФИ. 

Заключение. Серумните нива на NT-proBNP корели-
рат с броя на засегнатите коронарни съдове при пациен-
ти със СНзФИ, но са необходими допълнителни изслед-
вания за уточняване на връзката между натриуретичния 
пептид и степента на коронарната атеросклероза. 

П-I-13. П-I-13. НАЧАЛЕН ОПИТ С МИНИМАЛНО НАЧАЛЕН ОПИТ С МИНИМАЛНО 
ИНВАЗИВНА ДИРЕКТНА КОРОНАРНА ИНВАЗИВНА ДИРЕКТНА КОРОНАРНА 

РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ 
В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНАВ УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА

Вл. Корновски, Пл. Панайотов и М. Славов
УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Въведение. Като избягва срединната стерното-
мия и екстракорпоралното кръвообращение, техниката 
MIDCAB (minimal invasive direct coronary artery bypass) ус-
пешно се прилага при реваскуларизация на LAD посред-
ством LIMA при пациенти с лезия на LAD, неподходяща 
за перкутанна коронарна интервенция.

Материал и метод. Представяме началния опит в 
Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна, за периода май 2017 – юни 2018 г. Реваскуларизи-
рани са 10 пациенти чрез прилагане на MIDCAB. Петима 
от пациентите са били с едноклонова болест – изолирана 
лезия на LAD, а при останалите 5 пациенти е имало за-
сягане и на други коронарни артерии. При тези пациенти 
MIDCAB е бил планиран като предхождаща или послед-
ваща процедура на перкутанна коронарна интервенция.

Заключение. Излизайки от първоначално зададените 
параметри на MIDCAB техниката  реваскуларизация на 
пациенти с изолирана лезия на LAD, нашият първоначален 
опит показва, че можем успешно да прилагаме тази техни-
ка като етап от хибридно лечение на коронарната болест 
в комбинация с перкутанна коронарна интервенция при 
пациенти с двуклонова коронарна болест и при възрастни 
пациенти с многоклонова болест и значима коморбидност.

П-I-14. П-I-14. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА FFR ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА FFR 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕСТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ
Н. Стоянов

CHUV – Лозана, Швейцария

FFR се наложи като златен стандарт за установя-
ване на миокардна исхемия при пациенти със стабил-
на коронарна атеросклеротична болест (КАБ). Поради 
тази причина броят на FFR процедурите нараства из-
ключително бързо. На практика изпълнението на FFR 
изследването наподобява на стандартна некомплексна 
коронарна ангиопластика (PCI). В действителност оба-

че съществуват стъпки като: калибриране на системата 
за налягане; позициониране на водача; изравняване на 
наляганията в катетъра и FFR водача (Еqualizatiоn); из-
бор на въвеждащ катетър; приложение на медикамента, 
предизвикващ хиперемия; проверка за „drifting“ на криви-
те, които са критично важни. Педантичното  изпълнение 
на отделните етапи би довело до драстично увеличаване 
на акуратността на резултатите при измерването на FFR. 
Внедряването на стандартизирaн подход би намалило 
техническите и оператор-свързаните грешки, с което би 
се увеличила очакваната полза от FFR навигираната ре-
васкуларизация при пациенти със стабилна КАБ.

П-I-15. П-I-15. МОЛСИДОМИН ЗА ПРОФИЛАКТИКА МОЛСИДОМИН ЗА ПРОФИЛАКТИКА 
НА СПАЗЪМА НА РАДИАЛНАТА АРТЕРИЯ НА СПАЗЪМА НА РАДИАЛНАТА АРТЕРИЯ 

ПРИ ПЕРКУТАННИ ИНТЕРВЕНЦИИПРИ ПЕРКУТАННИ ИНТЕРВЕНЦИИ
И. Петров, Я. Симова, Ив. Ташева, П. Станилов 

УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“ – 
Кардиологичен център

Цел. Спазъмът на радиалната артерия (АR) остава 
едно от най-честите усложнения на радиалния достъп 
при селективна коронарна артериография (СКАГ) и коро-
нарни интервенции въпреки провеждането на стандартни 
методи за профилактика на това усложнение. Целта на 
нашето клинично проучване е да проверим хипотезата 
дали пероралното приложение на molsidomin един час 
преди СКАГ, би понижило честотата на артериален ради-
ален спазъм в добавка към стандартната профилактика.

Методи и резултати. Проучването е проведено за 
периода от септември 2016 до февруари 2018 г. в УМБАЛ 
Сити Клиник  – София. Включени са пациенти, хоспитали-
зирани в Клиника по кардиология и ангиология, които са 
насочени за извършване на планова СКАГ със или без PCI 
през радиален достъп. След направената предварителна 
селекция, описана по-горе, пациентите се рандомизират на 
две групи със или без прием на molsidomin 2 mg две таблет-
ки един час преди началото на инвазивната процудера. 
При всички болни се изплозва локална анестезия с подкож-
на апликация на лидокаин 0,1% 1 ml и се провежда стан-
дартната терапия, включваща антикоагулант хепарин 5000 
UI i.a. и верапамил 2,5 mg i.a. за превенция на радиален 
артериален спазъм след канюлиране на AR. За периода 
09/2016-02/2018 г. са рандомизирани общо 236 пациенти. 
1:1 в две групи по 118. Средната възраст е 65.1 ± 9.6 години, 
167 – мъже (71%), и 69 – жени (29%). 118 от пациентите са 
получили молсидомин 4 mg преди инвазивна процедура с 
радиален достъп. Спазъм на радиалната артерия е регис-
триран при 6 пациенти от контролната група (5,1%) и при 4 
пациенти от групата с молсидомин  (3,38%). При направен 
субанализ на пациентите с реализиран радиален спазъм  
общо 10 (средна възраст 54,3 ± 7.2), се обективизира, че ра-
диалният спазъм е по-често срещан при по-млади пациенти 
и при жени, като размерът на артериалния интродюсер не 
влияе сигнификантно на четотата на спазъма.

Заключение. Данните от проведеното проучване по-
казват, че адювантото приложение на молсидомин преди 
инвазивна процедура с радиален достъп към стандарт-
ната интраартериална терапия по време на процедурата 
намалява честотата на сапазъм на радиалната артерия.
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ПОСТЕРНА СЕСИЯПОСТЕРНА СЕСИЯ II. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТАТЪЧНОСТ, КАРДИОМИОПАТИИ  II. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТАТЪЧНОСТ, КАРДИОМИОПАТИИ 
Модератори: ПРОФ. Ц. КЪТОВА, ДОЦ. М. ГОСПОДИНОВА

 П-ІІ.1. СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ С БЕЛОДРОБЕН  П-ІІ.1. СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ С БЕЛОДРОБЕН 
УЛТРАЗВУК ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА УЛТРАЗВУК ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА 

НЕДОСТАТЪЧНОСТ НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

Я. Симова, A. Varga, M. Ch. Scali, M. Galderisi, 
A. Zagatina, G. Agoston, И. Петров, Е. Димитров, 
Св. Цонев, M. Dekleva, J. L. de Castroe Silva Pretto, 

F. Lattanzi, R. Citro, P. Colonna, C. Carpeggiani, 
B. Villari, Q. Ciampi, E. Picano 

От името на Stress Echo 2020 работната група на 
Италианското дружество по сърдечно-съдова ехогра-

фия (SIECVI)*

Въведение. При пациентите със сърдечна недос-
татъчност (СН), провеждането на стрес-ехокардиогра-
фия (СЕ) осигурява полезна информация относно сис-
толната и диастолната функция на лявата камера (ЛК). 
Появата на В-линии в белия дроб, оценени с белод-
робен ултразвук (LUS) по време на СЕ, корелира с ЛК 
налягания на пълнене и белодробния интерстициален 
застой.

Цел. Да се оцени възможността за провеждане на 
LUS по време на СЕ при пациенти със СН със запазе-
на (HFpEF) и понижена (HFrEF) фракция на изтласкване 
(EF) на ЛК.

Материал и методи. Включихме 170 участници: 30 
контроли (EF в покой > 50%, без анамнеза за задух, нега-
тивна СЕ); 100 болни с HFrEF (възраст 64 ± 12, от които 
27 са жени, EF в покой < 45%); 40 пациенти с известна 
или подозирана HFpEF (възраст 61 ± 11, 18 – жени, EF 
в покой > 50%). Изключващ критерий беше анамнеза за 
исхемична болест на сърцето или наличие на индуци-
руема миокардна исхемия при СЕ. Проведохме СЕ при 
всички участници в 12 сертифицирани ехокардиографски 
лаборатории от 5 страни (България, Бразилия, Италия, 
Сърбия, Унгария). Оценихме параметрите: сегментна 
кинетика чрез wall motion score index (WMSI, от 1 до 4 
при 17-сегментен модел на ЛК); ЛК контрактилен резерв 
(LVCR, съотношение стрес/покой на ЛК сила, изчислена 
като систолно артериално налягане/телесистолен обем); 
B-линии (опростен 4-позиционен протокол, всяка позиция 
оценена от 0 = нормален образ, A-линии без B-линии, до 
10 = бял образ на белия дроб с конфлуиране на B-лини-
ите). Критериите за положителен резултат бяха: LVCR < 
2.0; B-линии стрес > покой.

Резултати. Получихме интерпретируеми образи при 
всички пациенти за оценка на WMSI, ЛК сила, LVCR и 
B-линии. WMSI остана непроменен по време на СЕ при 

контролите (покой = стрес = 1.0) и при HFpEF (покой = 
стрес = 1.0), но се подобри при болните с HFrEF (покой = 
2.36 ± 0.94 спрямо стрес = 1.84 ± 0.59, p < 0.001). EF на-
расна в контролната група (покой = 65 ± 4 спрямо стрес = 
79 ± 6%, p < 0.001), в тази с HFpEF (покой = 63 ± 9 спрямо 
стрес = 72 ± 10%, p < 0.001) и в тази с HFrEF (покой = 35 ± 
8 спрямо стрес = 44 ± 14%, p < 0.001). ЛК сила се подобри 
при контролите (покой = 7.3 ± 2.0 спрямо стрес = 26.6 ± 
6.7 mm Hg/mL/m2, p < 0.001), при HFpEF (покой = 7.7 ± 
3.4 спрямо стрес = 15.6 ± 9.0 mm Hg/mL/m2, p < 0.001) 
и при HFrEF (покой = 1.9 ± 0.5 спрямо стрес = 2.8 ± 1.1 
mm Hg/mL/m2, p < 0.001). Отговорът на LVCR беше абнор-
мен при: 0/30 контроли (0%), 96/100 HFrEF (96%) и 21/40 
HFpEF (52%, p < 0.001 спрямо HFrEF и контролна група). 
B-линии в покой установихме при: 1/30 контроли (3%), 
39/100 HFrEF (39%) и 5/40 (12%) HFpEF (p < 0.01 спрямо 
HFrEF и контролна група). Наблюдавахме B-линии при 
натоварване при: 1/30 контроли (3%), 70/100 HFrEF (70%) 
и 10/40 (25%) HFpEF (p < 0.001 спрямо контролна група). 
Позитивност на СЕ според В-линиите (стрес > покой) ус-
тановихме при: 0/30 контроли, 31/100 (31%) HFrEF и 5/40 
(12%) HFpEF (фиг. 1).

Фиг. 1. B-линии и LVCR позитивност при СЕ в 3 изследвани гру-
пи: контроли, HFrEF и HFpEF

Заключение. Съвместното провеждане на СЕ с LUS 
е възможно при пациентите със СН. За болните с HFrEF 
е характерно трайно понижен LVCR и развитие на остра 
белодробна конгестия при обременяване, обективизира-
но чрез В-линиите. Пациентите с HFpEF също реагират с 
нарушен отговор на LVCR и остра белодробна конгестия 
при СЕ, показвайки връзката между задуха и белодроб-
ния застой в тези случаи.

*Институциите на авторите  стр. 78
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П-ІІ.2. КЛИНИЧЕН ОПИТ С ПРИЛОЖЕНИЕ П-ІІ.2. КЛИНИЧЕН ОПИТ С ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА SACUBITRIL/VALSARTAN – АКЦЕНТ НА SACUBITRIL/VALSARTAN – АКЦЕНТ 
ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТ И ПОВЛИЯВАНЕ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТ И ПОВЛИЯВАНЕ 

НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ КЛАСНА ФУНКЦИОНАЛНИЯ КЛАС

И. Царева, Г. Добрев, Я. Симова и И. Петров
Университетска болница „Аджибадем Сити Клиник 

Сърдечно-съдов център” – София

Представяме нашия клиничен опит с включването 
на sacubitril/valsartan (Entresto®, Novartis) при пациенти 
със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена систолна 
функция на лявата камера (ЛК) с фокус върху безопас-
ността, поносимостта и повлияването на функционалния 
клас (ФК) на фона на терапия.

Цел. Анализирахме безопасността, поносимостта и 
повлияването на функционалния клас.

Материал и методи. От март 2017 г. започнахме 
включването на пациенти в настоящата група.

Резултати. Включихме 22-ма пациенти на терапия 
със sacubitril/valsartan. Средната възраст в групата беше 
60.9 години при стандартно отклонение (СО) от 9 години. 
Разпределението по пол показва превес на мъжете: 20 
мъже (90.9%) и 2 жени (9.1%). Предшестващата терапия 
е включвала ACE инхибитори при 17 болни (77.3%) и ARB 
– при останалите 5 (22.7%). При 16 от болните (72.7%) 
sacubitril/valsartan беше включен от най-ниското дозово 
ниво – 24 mg/26 mg двукратно дневно. При трима (13.6%) 
използвахме средното, а при останалите трима (13.6%) 
– най-високото дозово ниво, съответно 49 mg/51 mg и 97 
mg/103 mg. Изходно функционалният клас (ФК) в нашата 
група беше 2.43 (при СО 0.51), като в хода на просле-
дяването се отчете значително подобрение във функцио-
налното състояние на болните и ФК спадна до 1.67 (при 
СО 0.58), p < 0.001 – фиг. 1.

Фиг. 1. Промяната във ФК на всеки пациент по отделно

Анализирахме промяната в стойностите на калия (К+) 
и креатинина, на систолното и диастолното артериално 
налягане (САН и ДАН) при проследяване и ги сравних-
ме спрямо изходните стойности за оценка на безопас-

ност и поносимост. На фона на лечение със sacubitril/
valsartan стойностите на креатинина в изследваната от 
нас група останаха стабилни. Отчете се леко, статисти-
чески значимо, повишение на К+, но лабораторни данни 
за хиперкалиемия (K+ > 5.2 mmol/l) се регистрираха само 
при 1 пациент, което наложи намаляване на дозата на 
spironolactone. АН остана без съществена промяна в хода 
на проследяването – табл. 1.

Таблица 1. Динамика в стойностите на креатинин, калий и 
АН на фона на терапия със sacubitril/valsartan

Параметър – средна 
стойност (СО) Изходна стойност Проследяване р

Креатинин (mcmol/l) 109.8 (28.1) 100.7 (22.2) 0.12

K+ (mmol/l) 4.3 (0.52) 4.54 (0.52) 0.035

САН (mm Hg) 124.8 (14.5) 122.3 (12.6) 0.56

ДАН (mm Hg) 72.8 (9.2) 76.8 (10) 0.23

Заключение. Нашият начален опит с приложение на 
sacubitril/valsartan при пациенти със СН и понижена ФИЛК 
показа безопасност и добра поносимост към лечението с 
този медикамент, на фона на очакваната и потвърдена в 
нашата група ефикасност на терапията.

П-ІІ.3 СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ П-ІІ.3 СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 
ПРИ ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯПРИ ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Я. Симова, L. Ghiselli, I. Olivotto, M. Tesic, F. Re, 
Q. Ciampi, F. Mori, A. Djordievic-Dikic, A. Varga, 

M. Dekleva, J. L. de Castroe Silva Pretto, И. Петров, 
Е. Димитров, Св. Цонев, L. Cortigiani, M. A. R. Torres, 

C. Carpeggiani, E. Picano
От името на Stress Echo 2020 работната група 
на Италианското дружество по сърдечно-съдова 

ехография (SIECVI)*

Въведение. Настоящите клинични ръководства пре-
поръчват провеждането на стрес-ехокардиография (СЕ) 
при пациенти с хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП) 
основно за оценка на градиента в изходния тракт на ля-
вата камера (ЛК) (LVOTG). Това изследване обаче пре-
доставя много по-големи потенциални възможности за 
установяване на хетерогенността на редица патофизио-
логични механизми, които лежат в основата на симпто-
матиката при ХКМП.

Цел. Да се оцени възможността за провеждане и по-
тенциалната стойност на интегрираната СЕ при ХКМП.

Материал и методи. Включихме 85 болни с ХКМП 
(възраст 50 ± 14, мъже – 49, New York Heart Association 
функционален клас I-II), при които проведохме СЕ с фи-
зическо натоварване (n = 79), с dobutamine (n = 3) или с 
dipyridamole (n = 3) в 10 сертифицирани ехокардиограф-
ски лаборатории от 5 държави (Бразилия, България, 
Италия, Сърбия и Унгария). Максималната дебелина на 
стената на ЛК беше 19 ± 4 mm, а изчисленият 5-годишен 
риск за внезапна сърдечна смърт (ESC – Sudden Death 
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Risk Score) – 2.4%. Протоколът за СЕ включваше: анализ 
на сегментната кинетика – wall motion score index (WMSI); 
контрактилен резерв на ЛК (LVCR) – съотношение стрес/
покой на ЛК еластанс (сила), изчислен като систолно ар-
териално налягане + LVOTG/телесистолен обем; LVOTG; 
митрална регургитация (МР) (от 0 = липсва до 3 = високо-
степенна); E/e‘; систолно налягане в артерия пулмоналис 
(SPAP) от скоростта на джета на трикуспидалната регур-
гитация; B-линии (опростен протокол с 4 позиции) чрез 
белодробен ултразвук.

Резултати. Възможност за получаване на интерпре-
тируеми образи имаше при всички пациенти. При анализ 
в цялата група не отчетохме сигнификантна промяна в 
WMSI (покой = 1.01 ± 0.32 спрямо стрес = 1.01 ± 0.32, p 
= ns), E/e‘ (4.9 ± 0.6 спрямо 5.0 ± 0.6, p = ns) и B-линиите 
(покой = 1 спрямо стрес = 2, p = 0.068), но наблюдавахме 
увеличение на LVOTG (покой = 15 ± 2 спрямо стрес = 27 
± 3 mm Hg, p < 0.001), степента на МР (покой = 0.72 ± 
0.78 спрямо стрес = 0.77 ± 0.81, p = 0.012) и SPAP (покой 
= 8 ± 2 спрямо стрес = 17 ± 3 mm Hg, p < 0.001). При ана-
лиз на ниво отделен пациент 60/85 болни (71%) бяха с 
поне един абнормен показател по време на СЕ: WMSI > 
1.0 при 5/85 (6%); нарушен отговор на LVCR (≤ 1.75) при 
42/80 (52%); LVOTG (> 50 mm Hg) при 10/81 (12%); увели-
чаване на степента на МР с ≥ 1 степен при 13/82 (16%); 
E/e‘ (≥ 15) при 11/79 (15%); B-линии (≥ 2) при 5/19 (26%); 
SPAP (> 60 mm Hg) при 2/25 (8%). Двадесет и четири от 
участниците бяха с тройно негативна СЕ (ЛК регионална 
и глобална систолна функция; динамична обструкция и/
или МР), а 45 – с единично, 14 – с двойно, и 1 – с тройно 
позитивна СЕ (фиг. 1). 

Фиг. 1. Дял на положителните отговори при интегрирана СЕ 
при ХКМП

Заключение. При асимптомни или с лека симптома-
тика пациенти с ХКМП провеждането на СЕ с разширена 
оценка на различни параметри е възможно и позволява 
оценката на нарушения в регионалната или глобална-
та ЛК систолна функция, динамичната вътрекамерна 
обструкция и/или МР, ЛК диастолна функция и/или бе-
лодробния застой. Всеки един от тези параметри би мо-
гъл да допринесе за по-точна оценка на индивидуалния 
функционален рисков профил при болните с ХКМП.

*Институциите на авторите  стр. 78

П-ІІ.4. РОЛЯТА НА 6-МИНУТНИЯ ТЕСТ С ХОДЕНЕ П-ІІ.4. РОЛЯТА НА 6-МИНУТНИЯ ТЕСТ С ХОДЕНЕ 
В АМБУЛАТОРНА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В АМБУЛАТОРНА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
НА БОЛНИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТНА БОЛНИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Л. Мирчева, М. Рушид Т. Чалъкова, Е. Винева 
и Й. Йотов

Втора кардиологична клиника, МУ – Варна, 
МБАЛ „Св. Марина” – Варна

Въведение. Сърдечната недостатъчност (СН) е хро-
нично заболяване, което ограничава физическия капаци-
тет (ФК) и води до имобилизация на пациентите. 6-ми-
нутният тест с ходене (6МТХ) е лесен и бързо достъпен 
метод за оценка на ФК на болни със СН. 

Цел. Да се определи ролята на 6МТХ в комплексния 
алгоритъм за поведение в Програма за амбулаторно наблю-
дение на болни със СН II-IV функционален клас по NYHA. 

Материал и методи. Проследени бяха за 6 месеца в 
Програма за амбулаторно наблюдение 198 пациенти (156 
в активно наблюдаваната група и 42 контроли) със СН 
II-IV клас по NYHA. Използван бе страндартен протокол 
за провеждането на теста: прав коридор дълъг 30 m, раз-
графен по съответен начин с възможност за почивка на 
стол в двата края на разстоянието. Извършени бяха по 2 
6МТХ на пациент: при изписване от болницата и на 6-ия 
месец. Сравнени бяха разликите в двете изминати раз-
стояния, както и корелация между 6МТХ и етиологията 
на СН, фракцията на изтласкване, функционалния клас 
по NYHA и нивата на NT-proBNP. 

Резултати. Установи се изходно средно изминато 
разстояние за 6 минути – 214,31 ± 103,04 m. Средното 
изминато разстояние след 6 месеца е анализирано при 
124 от завършилите наблюдението пациенти и е 247,86 
± 119,21 m. Подобрението за 6 месеца е средно с 25,94 ± 
94,79 m (95% CI = 9,09-42,79), (р = 0,003) – фиг. 1.

Жените са с по-ограничен физически капацитет из-
ходно от мъжете (р = 0,001). Пациентите със запазена ФИ 
имат по-ограничен физически капацитет от пациентите с 
ниска фракция на изтласкване (р = 0,043). По отношение 
на етиологията най-дългото изминато разстояние се на-
блюдава при пациентите с дилатативна КМП, а най-огра-
ничен е физическият капацитет при пациентите с вроде-
ни сърдечни малформации. Корелацията с нивата на NT-
proBNP показа най-малко изминати метри при пациенти 
с нива на NT-proBNP над 6776 pg/ml. Същата зависимост 
се установява при съпоставяне на 6-минутния тест при 
изписване с изходния NYHA функционален клас.
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Заключение. Използването на 6МТХ е бърз, лесен за 
изпълнение и информативен метод за обективизиране на 
подобрението във физическия капацитет, който корели-
ра с нивото на компенсация на СН, функционалния клас, 
фракцията на изтласкване и етиологията.

П-ІІ.5. ХИПЕРУРИКЕМИЯ И ИНХИБИТОРИ П-ІІ.5. ХИПЕРУРИКЕМИЯ И ИНХИБИТОРИ 
НА КСАНТИНОКСИДАЗАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ НА КСАНТИНОКСИДАЗАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ 

СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТСЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Л. Мирчева, М. Рушид, Я. Бочева, Й. Йотов
Втора кардиологична клиника, МУ – Варна, 

МБАЛ "Св. Марина" – Варна
Клинична лаборатория, МБАЛ "Св. Марина" – Варна

Въведение. Сърдечната недостатъчност (СН) е за-
боляване с лоша прогноза и много съпътсващи заболява-
ния. Повишените нива на пикочна киселина (ПК) са честа 
находка при тези пациенти и повлияват неблагоприятно 
развитието и прогнозата на СН.

Цел. Да се определи честотата на хиперурикемия 
сред пациенти със СН, както и приложението на инхиби-
тор на ксантиноксидазата – алопуринол, при наличие на 
високи уратни нива.

Материал и методи. Проследени бяха 200 последо-
вателни пациента със СН в продължение на 2 месеца. 
Средната възраст бе 71,19 ± 10,95 години, от които 51% 
жени. Изследвани бяха серумни нива на ПК, креатинин и 
степен на гломерулна филтрация (еGFR). Включени са 
данни за етиология на СН, систолна функция (оценена 
ехокардиографски), наличие на захарен диабет и нали-
чие на предсърдно мъждене.

Резултати. Честотата на хиперурикемия е 40,5% 
сред изследваните пациенти със СН, 24% от тези паци-
енти са със съхранена бъбречна функция. Повишените 
нива на ПК корелират с нивата на креатинин, еGFR и 
фракция на изтласкване. При мултифункционален регре-
сионен анализ само еGFR и фракцията на изтласкване 
повлияват негативно нивата на ПК. Честотата на прило-
жение на алопуринол е 8,6% при постъпване в болница, 
но нараства на 79% при изписването.

Заключение. Хиперурикемията е честа находка сред па-
циентите със СН, дори и при отсъствие на хронично бъбречно 
заболяване. Нивата на ПК корелират отрицателно с нивата на 
креатинина и фракцията на изтласкване. Все още приложе-
нието на инхибитор на ксантиноксидазата в амбулаторната 
практика е недостатъчно и би следвало да се повиши.

П-ІІ.6. ЗНАЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНИТЕ ГРИЖИ П-ІІ.6. ЗНАЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНИТЕ ГРИЖИ 
ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ 

СЪС СНСЪС СН

Л. Мирчева, М. Рушид, Т. Чалъкова, Е. Винева, Й. Йотов
Втора кардиологична клиника, МУ – Варна, 

МБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Въведение. Сърдечната недостатъчност (СН) е хро-
нично заболяване с нарастваща честота и лоша прогно-

за, оказващо огромно  влияние върху качеството и начи-
на на живот на пациентите.

Цел. Да се оцени влиянието на комплексното про-
следяване в специализиран амбулаторен кабинет върху 
качеството на живот при болни с хронична СН от II до IV 
функционален клас по NYHA.

Материал и методи. Проследени са за 6 месеца 
в Програма за амбулаторно наблюдение 198 пациенти 
(156 в активно наблюдаваната група и 42 контроли) със 
СН II-IV клас по NYHA. Информация за качеството на 
живот е получавана чрез използването на въпросници 
за качество на живот: Канзаски въпросник за качест-
во на живот, Кратък въпросник от 5 въпроса (EQ 5) и 
цифрова аналогова скала за оценка на моментното 
здравословно състояние (Borg scale). Въпросниците са 
попълвани собственоръчно или с помощта на близки 
или на медицински персонал при започване на учaс-
тието в наблюдението и на 6-ия месец. Резултатите са 
обработени чрез електронен калкулатор, след което са 
анализирани статистически чрез използването на коре-
лационен анализ. 

Резултати. Установена е добра корелация меж-
ду отделните инструменти за оценка на качеството 
на живот. Изходни стойности на показателите: KCCQ: 
Overall – 42,26 ± 22,37; KCCQ: Clinical – 47,29 ± 23,4; 
EQ5 – 0,56 ± 0,22; VAS – 0,49 ± 0,20. Промяната в ка-
чеството на живот е анализирана след 6 месеца при 
122 болни. Установени са статистически значими 
разлики в посока подобрение в качеството на живот 
след периода на наблюдение със средна разлика 
KCCQ: Overall – 14,62 ± 25,37 (95% CI 10,07-19,16; p < 
0,0001); KCCQ: Clinical – 15,75 ± 25,82 (95% CI 11,12-
20,38; p < 0,0001) – фиг. 1; средна разлика EQ5 – 0,11 
± 0,25; 95% CI 0,07-0,16 p < 0,0001; средна разлика 
VAS – 0,11 ± 0,18; 95% CI 0,08-0,15 p < 0,0001. При 
използването на корелационен анализ е установена 
слаба, но сигнификaнтна позитивна корелация между 
промяната в отделните показатели: EQ5_diff и VAS_
diff (Borg_diff) – r = 0,235, 0,009. Същата корелация се 
установява и между разликата в EQ5 и KCCQ, както и 
между отделните показатели на KCCQ.

Заключение. Оптимизирането на грижите и на-
блюдението на болните със СН след изписването им от 
болница води до значимо подобрение в качеството на 
живот на тези болни.
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П-ІІ.7. NT-П-ІІ.7. NT-proproBNP ЗА ОЦЕНКА BNP ЗА ОЦЕНКА 
НА ТЕЛЕДИАСТОЛНОТО НАЛЯГАНЕ В ЛЯВАТА НА ТЕЛЕДИАСТОЛНОТО НАЛЯГАНЕ В ЛЯВАТА 

КАМЕРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА КАМЕРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА 
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА 

ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ

Р. Ташева1, Мл. Григоров1, К. Витлиянова1, М. Негрева2

1Клиника по кардиология, Втора МБАЛ – София, 
2МУ – Варна

Натриуретичните пептиди се използват като диагнос-
тични биомаркери за сърдечна недостатъчност при паци-
енти със систолна и диастолна левокамерна дисфункция.

Целта на настоящото проучване е да се определи 
значението на NT-proBNP за оценка на теледиастолното 
налягане в лявата камера (ЛК) при пациенти със сърдеч-
на недостатъчност (СН) и запазена фракция на изтлас-
кване (ФИ). 

Материал и методи. Изследвани са 35 пациенти със 
симптоматична СН (I-IV функционален клас по NYHA) и ФИ 
на ЛК > 50%. Чрез тъканен доплер (TDI) е определено отно-
шението Е/е‘ и са включени само пациенти със стойности от 
9 до 14 и > 15. От групата пациенти с Е/е‘ 9-14 са включени 
лицата с индексиран обем на лявото предсърдие (LAVI) > 
38 ml/m2. При всички са измерени серумните нива на NT-
proBNP непосредствено преди извършването на коронарна 
ангиография и инвазивно измерване на теледиастолното 
налягане преди и след вентрикулография на ЛК.

Резултати. Установена е корелационна зависимост 
между инвазивно измерените стойности на ТДНЛК и отно-
шението E/e’ (р = 0,001), както и позитивна корелационна 
зависимост между стойностите на NT-proBNP и крайното ди-
астолно налягане в изследваната група пациенти (р = 0,003). 
В подгрупата пациенти с отношение Е/е‘ в „сивата зона“ – от 
9 до 14 е установена позитивна корелационна зависимост 
между стойностите на NT-proBNP и ТДНЛК (р = 0,001). 

Заключение. Серумните нива на NT-proBNP могат 
да се използват като неинвазивен тест за оценка на на-
лягането на пълнене на ЛК при пациенти със симптома-
тична СН и запазена фракция на изтласкване. Особено 
полезно е използването на NT-proBNP като диагностичен 
маркер при пациенти с неинформативно отношение на 
ранната трансмитрална скорост към ранната диастолна 
скорост на митралния клапен пръстен (Е/е‘).

П-ІІ.8. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ П-ІІ.8. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ ≥ 90 ГОДИНИ – КЛИНИЧНА ПРИ ПАЦИЕНТИ ≥ 90 ГОДИНИ – КЛИНИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ

Л. Демиревска, М. Недкова, И. Даскалов, А. Чобанов, 
М. Амиорков, М. Пашунов, М. Младенова, Д. Стойчев 

Клиника по кардиология, 
Военномедицинска академия – София

Въведение. Пациентите ≥ 90 години със сърдечна 
недостатъчност (СН) представляват нарастваща попула-
ция, която е изключена от клинични проучвания. 

Целта на това изследване е описване на характерис-
тиките и изхода на дълголетниците след първа хоспита-
лизация за СН. 

Материал и методи. Проведено е проспективно про-
учване на пациенти на възраст ≥ 90 години с първа хоспи-
тализация за СН. Проследени са 57 последователни па-
циенти, преминали през Клиника по кардиология, ВМА – 
София, в продължение на 1 година. Обект на интерес са 
съпътстващите заболявания, смъртността (вътреболнич-
на, на 30-ия ден и на първата година), хоспитализации-
те, ехокардиографските показатели и медикаментозната 
терапия. 

Резултати. Проследените пациенти са със СН III-
IV ФК по NYHA. Те имат висока честота на съпътстващи 
сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония 
– 95%, предсърдно мъждене – 72%, коронарна артериал-
на болест – 21%, и на несърдечно-съдови заболявания: 
различна по степен бъбречна недостатъчност – 76%, ане-
мичен синдром – 44%, хронична обструктивна белодробна 
болест – 25%, злокачествени заболявания – 14%, мозъч-
носъдова болест – 12%, захарен диабет – 9%. Постоянен 
кардиостимулатор е имплантиран при 23% от пациентите. 
При 71% се наблюдава запазена левокамерна фракция 
на изтласкване (ЛКФИ). При 11% ЛКФИ е редуцирана, а 
при 18% – междинно редуцирана. Установена е вътре-
болнична смъртност от 9%, смъртност на 30-ия ден – 4%, и 
смъртност на първата година – 16% (14% по сърдечно-съ-
дови причини). При 32% от пациентите са регистрирани 
рехоспитализации за СН. Несърдечно-съдови заболява-
ния са били причина за хоспитализация при 10% от дъл-
голетниците. Всички пациенти са лекувани с диуретици. 
При 37% е проведено лечение с бета-блокери, при 14% 
– с АСЕ инхибитори, при 9% – с ангиотензин рецепторни 
блокери, при 23% – с дигиталисови гликозиди. Антикоагу-
лантна терапия е предписана при 39%, а антиагрегантна 
терапия – при 16% от пациентите. При проследяването е 
установено недостатъчно придържане към назначенията.

Заключение. Пациентите ≥ 90-годишна възраст със 
СН имат много съпътстващи сърдечни и несърдечни за-
болявания, висока смъртност и много повторни хоспита-
лизации. Характерна за тях е СН със запазена ЛКФИ. При-
ложената медикаментозната терапия е съобразена с меж-
дународните препоръки, въпреки че се отбелязва проб лем 
с придържането към нея. Изключение прави оралната ан-
тикоагулантна терапия, по отношение на която се наблю-
дава въздържане и недостатъчно предписване.

П-ІІ.9. ПРЕДИМСТВА НА БЕЛОДРОБНИЯ П-ІІ.9. ПРЕДИМСТВА НА БЕЛОДРОБНИЯ 
УЛТРАЗВУК В ДИАГНОСТИКАТА УЛТРАЗВУК В ДИАГНОСТИКАТА 
НА КАРДИОГЕННА ДИСПНЕЯНА КАРДИОГЕННА ДИСПНЕЯ

Т. Вълова, И. Даскалов, Л. Демиревска, А. Чобанов, 
М. Пашунов, Д. Стойчев, М. Амьорков, М. Недкова, 

М. Младенова и Д. Станишева
Клиника по кардиология, ВМА – София

Въведение. Диагностицирането на кардиоген-
на диспнея в условията на спешност често се явява 
предизвикателство в ежедневната практика, налагащо 
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въвеждането на нови и статистически достоверни ди-
агностични методи за качественото ú верифициране. 
Настоящото проучване представя прецизността и на-
дежността на регистрираните с белодробен ултразвук 
Б-линии.

Материал и методи. В проучването бяха включени 
116 пациенти, разделени в три групи: 1) пациенти с кар-
диогенна диспнея (n = 44); 2) пациенти с некардиогенна 
диспнея (n = 42) и 3) здрави доброволци (n = 30). При 
всички се проведе белодробен ултразвук и рентгеногра-
фия, ехокардиография с определяне на средното съотно-
шение Е/е´ (> 15) и изследване на NT-proBNP (> 1000 pg/
ml). При пациентите от кардиогенната група контролно се 
определяше NT-proBNP (< 400 pg/ml) и съотношението Е/
е´ (< 15) в деня на дехоспитализацията.

Резултати. 93% от пациентите с кардиогенна дис-
пнея демонстрираха над 15 Б-линии двустранно, което 
корелира силно с нивата на NT-proBNP (> 1000 pg/ml) 
(r-0,82, p < 0,0001) и с находката от белодробната рент-
генография (интерстициален или алвеоларен едем) (r – 
0,86, p < 0,001). Умерена корелация се установи между 
броя на Б-линиите и ехокардиографията (r – 0,64, p < 
0,001). При пациентите с некардиогенна диспнея не бяха 
регистрирани (n = 40) или се откриха 1-2 Б-линии, раз-
положени едностранно (n = 2). В тази група се установи 
умерена корелация между белодробния ултразвук, бе-
лодробната рентгенография и NT-proBNP (r – 0,567, p < 
0,0001). Регистрираните единични Б-линии не се приеха 
за белег на кардиогенна диспнея. Те кореспондираха с 
ниски нива на NT-proBNP (< 1000 pg/ml, най-често меж-
ду 100 и 400 pg/ml), липсващи дании за интерстициален 
или алвеоларен оток от рентгенографията и понижено 
съотношение на Е/е´ < 15 (E/e´ 8.56) като израз на ниско 
налягане на левокамерно пълнене, отхвърляйки карди-
огенния произход на диспнеята.

Заключение. Белодробният ултразвук чрез регис-
трация на Б-линии се явява лесно приложим и надежден 
диагностичен метод за верифициране на произхода на 
кардиогенната диспнея. Неговите предимства са малка 
трудоемкост, пестене на време, възможност за много-
кратно приложение до леглото на болния и прецизен кон-
трол върху провежданото лечение.

П-ІІ.10. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ П-ІІ.10. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
НА ПАЦИЕНТ НА ПАЦИЕНТ 

С БОЛЕСТ НА WILSON С БОЛЕСТ НА WILSON 
И КАРДИОМИОПАТИЯИ КАРДИОМИОПАТИЯ

Л. Демиревска, А. Чобанов, 
М. Недкова, И. Даскалов, Д. Стойчев, 

М. Пашунов, М. Младенова, 
М. Амиорков и Д. Станишева

Клиника по кардиология, 
Военномедицинска академия – София

Увод. Болестта на Wilson е добре 
познато заболяване, увреждащо чер-
ния дроб и мозъка, поради патологично 
натрупване на мед. Данните и рискът за 

засягане на сърцето не са добре изяснени. Тези паци-
енти имат 3 пъти по-висок риск за развитие на черно-
дробна цироза и 55% по-висок риск за сърдечна недос-
татъчност.

Клинично представяне. Представяме клиничен слу-
чай на пациент на 38 години, с известна болест на Wilson 
и анамнестични данни за сърдечни проблеми в юношеска 
възраст с развитие на декомпенсирана чернодробна ци-
роза стадий Чайлд С, MELD 35, който беше насочен за 
оценка на възможността за извършване на чернодробна 
трансплантация. Клиничният преглед установи субиктер, 
периферен оточен синдром, наличие на асцит, дилатира-
ни колатерални венозни съдове на корема, редуцирани 
размери на черния дроб и спленомегалия. Оценката на 
сърдечния статус показа ритмична сърдечна дейност и 
систолен шум по целия прекордиум без ирадиация към 
каротидите. Лабораторните данни демонстрираха тежък 
анемичен синдром, висок билирубин, хипопротеинемия и 
удължен INR – 3,2. Ехокардиографското изследване уста-
нови левокамерна (ЛК) дилатация с теледиастолен обем 
252 ml и телесистолен обем 98 ml, при запазена ЛК фрак-
ция на изтласкване 60% и деснокамерна (ДК) дилатация 
с размери на ДК 45/32 mm със запазена систолна ДК 
функция, дилатирани предсърдия, умерени митрална и 
трикуспидална инсуфициенция. Изчислено беше систол-
но налягане в ДК 45 mm Hg и средно налягане в белод-
робната артерия 25 mm Hg. Чрез speckle tracking ехокар-
диография се установи понижение на лонгитудиналната 
ЛК систолна функция с глобален лонгитудинален стрейн 
– 18,9%, при понижени стойности на пиковия стрейн в 
преднолатералната и долносепталната зона. Проведе се 
дясна и лява сърдечна катетеризация, при което се уста-
новиха чисти коронарни съдове и повишено PCWP. На 
мултидисциплинарен клиничен консилиум се прецени, че 
можеда бъде извършена чернодробна трансплантация 
при висок оперативен риск. За съжаление, въпреки про-
веденото лечение, при изчакването на подходящ донор 
настъпи влошаване на състоянието с развитие на хепа-
торенален синдром и полиорганна недостатъчност със 
смърт на пациента. 

Заключение. Оценката на ЛК функция със speckle 
tracking ехокардиография може да има важно диагнос-
тично и прогностично значение при пациенти с болестта 
на Wilson, поради възможността за развитие на кардио-
миопатия. Ехокардиографското проследяване би спомог-
нало за ранното откриване на миокардно увреждане при 
тези пациенти.
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П-ІІ.11. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ П-ІІ.11. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ 
С РЕСТРИКТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ С РЕСТРИКТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ 

ПРИ ТРАНСТИРЕТИН-СВЪРЗАНА АМИЛОИДОЗАПРИ ТРАНСТИРЕТИН-СВЪРЗАНА АМИЛОИДОЗА

Д. Станишева, М. Младенова, И. Даскалов, Т. Вълова, 
Л. Демиревска, М. Амиорков, М. Недкова, Д. Стойчев, 
М. Пашунов, А. Чобанов, К. Филчева и С. Свиленов

Клиника по кардиология, МБАЛ ВМА – София

Увод. Транстиретин-свързаната амилоидоза е авто-
зомно доминантно наследствено заболяване, свързано 
със синтезиране на нестабилен вариант на серумния 
белтък транстиретин, който се натрупва под формата на 
амилоид в извънклетъчното пространство. Засягат се пе-
риферната и автономната нервна система, сърдечно-съ-
довата система и гастроинтестиналния тракт. В България 
съществуват ендемични райони за транстиретин-свър-
заната амилоидоза, като е възможно засягането на цели 
фамилии.

Представяне на клиничен случай. Касае се за 
мъж на 53 години, с прояви на декомпенсирана сърдеч-
на недостатъчност. Клиничният преглед установи бело-
дробен застой, хипотония, систолен шум на сърдечния 
връх, леки претибиални отоци и долна вяла парапаре-
за. Лабораторните показатели не показаха отклонения. 
От електрокардиограмата се установи левокамерна 
(ЛК) хипертрофия с вторични реполяризационни про-
мени, забавена прогресия на R-зъбеца в прекорди-
алните отвеждания и Q-зъбци в долните отвеждания. 
Рентгенографията показа данни за белодробен застой 
и увеличен кардиоторакален индекс. Ехокардиографи-
ята установи дифузна хипокинетика на ЛК с ФИ 33%, 
диастолна ЛК дисфункция от рестриктивен тип, тежка 
ЛК хипертрофия с повишена ехогенност на миокарда, 
деснокамерна хипертрофия със систолна деснокамер-
на дисфункция, дилатирани предсърдия, задебелени 
клапни платна. Проведената 2D speckle tracking ехо-
кардиография показа понижен глобален лонгитудина-
лен ЛК стрейн – 9.9%, при дифузно намален сегментен 
стрейн на базалните и среднитe сегменти и запазен на 
върховите сегменти. Осъществи се ректална биопсия, 
която не показа наличие на амилоид. Генетичното из-
следване обаче установи транстиретин-свързана ами-
лоидоза.

Заключение. Считаме, че този случай е важен, 
защото навременното диагностициране чрез насочено 
клинично мислене, подкрепено от типичен 2D speckle 
tracking образ и потвърдено от генетичен скрининг, ще 
даде възможност за ранно започване на лечение и 
по-добро качество на живот и преживяемост на паци-
ентите.

П-ІІ.12. АПИКАЛНА ХИПЕРТРОФИЧНА П-ІІ.12. АПИКАЛНА ХИПЕРТРОФИЧНА 
КАРДИОМИОПАТИЯ – СИНДРОМ НА ЯМАГУЧИКАРДИОМИОПАТИЯ – СИНДРОМ НА ЯМАГУЧИ
ПРИ ПАЦИЕНТ С АНГИНА ПЕКТОРИС ПРИ УСИЛИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С АНГИНА ПЕКТОРИС ПРИ УСИЛИЕ 

Б. Николовски1 и Л. Мирчева2

1Кардилогично отделние „МБАЛ Бургасмед“ – Бургас, 
МУ – Варна

2Втора клиника по кардиология, УМБАЛ „Св Марина“ – 
Варна

Апикалната хипертрофична КМП е сравнително ряд-
ка форма/вариант на хипертрофична кардиомиопатия, 
която обикновено засяга апекса на лявата камера и много 
рядко въвлича и деснокамерния апекс или двата апекса. 
Описана е за първи път в Япония през 1976 г., с типична 
характерна форма на лявата камера под формата на кар-
та пика („spade-like“), или често наричана Аce of spades 
disease, като отличителна карта на болестта.

Представяне на клиничен случай. Описваме слу-
чаят на 47-годишен пациент с диспнея и ангина пекторис 
при усилие. От физикалния статус – с нормални витални 
признаци, без шумова находка или сърдечна декомпен-
сация. Електрокардиографията показа синусов ритъм, 
ЛК стрейн и наличието на „гигантски“ отрицателни Т-въл-
ни V2-V6. Ехокардиографското изследване визуализира 
апикално задебеляване на ЛК до 25 mm и инициална 
суспекция за синдром на Ямагучи при субоптимални пър-
воначални образи, идващи от трудната визуализация на 
целия апекс. Коронарната ангиография показа нормални 
коронарни артерии и изключи наличието на КАБ, а про-
ведената вентрикулография изобрази класическата на-
ходка и форма на ЛК, характерна за апикална сърдечна 
хипертрофия, която бе окончателно потвърдена със сър-
дечен магнитен резонанс (CMR).

Фиг. 1. Мултомодална образна диагностика при апикална хи-
пертрофична КМП – форма на ЛК тип „карта-пика“

Диагностични критерий :1) асиметрична ЛК хиперт-
рофия – предоминантно към апекса; 2)дебелина на сте-
ната на ЛК > 15 mm по време на диастола; 3)апикално/
постериорно сътношение на ЛКХ > 1.5 или повече, из-
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мерено от 2D ЕхоКГ или сърдечен магнитен резонанс. 
Апикалната ХКМП се диагностицира с помоща на ТТЕ, 
но само ако е използвана адекватна техника за визуали-
зация на апикалния ендокард и много често е пропусна-
та диагноза с ниска ехокардиографска суспексция. ЕКГ 
промените и клиничните симптоми, свързани със синд-
рома на Ямагучи, много често маскират ОКС, а коронар-
ната ангиография има ключова роля като предиагнос-
тично средство за КАБ, но и съществено прогностично 
значение. CMR е златен стандарт в случайте на лимити-
рана ехокардиография, апикална хипертрофия с офор-
мена аневризма, определяне на морфологичния субтип, 
а някои клинични студии отдават значението му за ди-
ференциална дигноза между хипертензивна КМП и ЛКХ, 
детерминирана от саркомерна мутация (както е апикал-
ната хипертрофия). Този клиничен случай подчертава 
рядката честота на заболяването и сред европейската 
популация, предизвикателствата в мултимодалната ди-
агностика и различната презентация на заболяването, 
давайки основание апикалната хипертрофия да е за-
дължителна диференциална диагноза при пациенти с 
ангина пекторис при усилие или ОКС.

П-ІІ.13. КОГАТО ЕДНО РАЗБИТО СЪРЦЕ П-ІІ.13. КОГАТО ЕДНО РАЗБИТО СЪРЦЕ 
Е ЗАКЛЕЩЕНО В КАПАН ЗА ОКТОПОДИЕ ЗАКЛЕЩЕНО В КАПАН ЗА ОКТОПОДИ

О. Асенов1, В. Пенчев1 и П. Георгиева2

1Втора клиника по кардиология, 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен

2Кръжок по кардиология, 
Медицински университет – Плевен

Въведение. Стрес-индуцираната кардиомиопатия 
(КМ) е позната като синдром на “разбитото сърце”, синд-
ром на апикално балониране и такоцубо КМ. Състоя-
нието се характеризира с временна и обратима апикал-
на акинезия на лявата камера, протичаща с определен 
симптом-комплекс, имитиращ остър коронарен синдром. 
Факт е, че патофизиологията на стрес-индуцираната КМ 
не е напълно изяснена. Доказана е връзката ú с изсипва-
нето на големи количества катехоламини в резултат на 
симпатикова свръхстимулация. Сред предполагаемите 
механизми за миокардно засягане са дисфункция на мик-
роциркулацията на лявата камера и коронарен вазоспа-
зъм, както и абнормен миокарднотъканен метаболизъм, 
вероятно свързан с директно катехоламин-индуцирано 
токсично действие.

Целта на описания клиничен случай е да се илюс-
трира връзката между такоцубо КМ и прудружаващите 
заболявания. 

Представен е случаят на пациент със стрес-инду-
цирана кардиомиопатия и инфекциозен ендокардит на 
фона на бъбречна поликистоза и ХБН. Презентираният 
пациент е със съпътстващи автозомно-доминантна бъб-
речна поликистозна болест и хронична бъбречна недос-
татъчност. В експозицията ще бъде преставена цялата 
съпътстваща патология и предполагаемите връзки в ево-
люцията на процеса. Диагностицирането на пациент с 
ТКМ е съвкупоност от множество изследвания, като при-

оритетна роля имат ЕКГ, ехокардиографията и коронаро-
графията. При наличие на коморбидитет вероятността за 
развитие на пристъп се увеличава значително. 

Заключение. Катехоламиновата сърдечна свръхак-
тивация при ХБН е дискутиран проблем, а развитието на 
състояние като такоцубо КМ е предпоставка за възник-
ването на термина симпатиков рено-кардиален синдром. 
Пациенти с хронични бъбречни увреждания са изложени 
на по-висок риск за заболяемост и смъртност от сърдеч-
но-съдови инциденти. Лечението на сърдечно-съдовите 
заболявания е водещ фактор в овладяването на пациен-
ти с хронични бъбречни разстройства и за превенция на 
развитието на симпатиков рено-кардиален синдром.

П-ІІ.14. СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ И НЕСЪРДЕЧНИ П-ІІ.14. СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ И НЕСЪРДЕЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ – РОЛЯТА ЗАБОЛЯВАНИЯ – РОЛЯТА 

НА ДИАГНОСТИЧНОСВЪРЗАНИЯ ПОДХОДНА ДИАГНОСТИЧНОСВЪРЗАНИЯ ПОДХОД

П. Илиев, Ем. Азис, Г. Стамболийски, Т. Донова 
и Л. Спасов 

Университетска болница „Лозенец“ – София

Въведение и цел. Заболяемостта от сърдечно-съдо-
ви болести остава водеща причина за смъртност в Бъл-
гария, поставяйки страната на челно място в ЕС по този 
показател. В същото време честотата на злокачествените 
заболявания нараства заедно със застаряването на на-
селението, незадоволителните ефекти от националните 
профилактични програми за скрининг, за ограничаване на 
тютюнопушенето, за повишаване на здравната култура. 
Целта на анализа е отразяване на опита на Клиниката 
в диагностичносвързания подход при установяването на 
злокачествени заболявания при хоспитализираните в 
Клиниката болни.

Материал и методи. Направен бе ретроспекти-
вен анализ на 23-ма болни, хоспитализирани в Клиника 
по кардиология на УБ „Лозенец“ – София, за периода 
01.01.2017 г. – 31.05.2018 г. с новоустановени по време 
на болничния престой случаи на злокачествени заболя-
вания. Пациентите бяха групирани по показателите: пол, 
възраст, основна кардиологична диагноза, локализация 
на процеса, както и рискови фактори.

Резултати и обсъждане. От изследваните 23-ма бо-
лни, 10 бяха жени и 13 – мъже, на средна възраст 70.1 год. 
за жените и съответно 64.8 год. за мъже От направените 
диагностични изследвания белодробният карцином се 
оказа най-честото злокачествено заболяване с 50% чес-
тота сред жените и 38.4% сред мъжете. В повечето слу-
чаи се касае за пациенти с клинични прояви на сърдечна 
недостатъчност II-III функционален клас, включително 
и такива, постъпващи за инвазивна коронарна оценка. 
Най-често срещаният рисков фактор е тютюнопушенето.

Изводи. Основен проблем, който представляват оп-
исаните болни, е голямата диференциалнодиагностична 
картина, пред която се изправя кардиологичният екип. В 
същото време методологията на финансиране на здрав-
ните грижи в страната не позволява разширен подход при 
диагностицирането на злокачествени заболявания, има-
щи голяма социална и икономическа значимост. Диагнос-
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тичносвързаният подход към пациента включва по-широк 
набор от допълнителни образни методи с цел ранна ди-
агностика.

П-ІІ.15. ЕФЕКТ НА "ЕНТРЕСТО" П-ІІ.15. ЕФЕКТ НА "ЕНТРЕСТО" 
ВЪРХУ СЪДОВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ВЪРХУ СЪДОВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ 

ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТА-ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТА-
ТЪЧНОСТ С РЕДУЦИРАНА ИЗТЛАСНА ФРАКЦИЯ ТЪЧНОСТ С РЕДУЦИРАНА ИЗТЛАСНА ФРАКЦИЯ 

И АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Цв. Кътова, И. Байрактарова, В. Костова
Национална кардиологична болница – София

Въведение. Съдовото съпротивление, оценено не-
инвазивно чрез скорост на пулсовата вълна (PWV), се 
приема за достоверен и независим рисков фактор на 
ранна сърдечно-съдова смърт. Повишеното съдово съ-
противление води до усилване на скоростта на пулсовата 
вълна с повишаване на систолното АН. Това увеличава 
миокардната кислородна консумация и редуцира ИФ на 
ЛК, повишавайки ЛК стрес. PWV представлява интегра-
лен индекс на съдовата структура и функция. "Ентресто" 
е първият ангиотензин рецепторен неприлизинов инхи-
битор за лечение на сърдечна недостатъчност с редуци-
рана изтласна фракция (СНрИФ) – едновремено инхиби-
ра РААС и оползотворява полезните ефекти на натриуре-

тичните пептиди. Механизмите на постигане на забеле-
жителните ефекти – редукция на смъртност от ССЗ, на 
хоспитализации за СН, на внезапна сърдечна смърт и на 
общата смъртност, са комплексни. Придружаващото по-
нижение на артериалното налягане (АН) е важен елемент 
в патофизиологичния процес, подобряващ хемодинамич-
ния статус на болните със СН.

Цел. Да оценим влиянието на "Ентресто" върху про-
мените на съдово ниво.

Материал и методи. На 18 новооткрити болни със 
СНрИФ и артериална хипертония (АХ) изписахме про-
токол за 6-месечно лечение с Ентресто в дозов режим 
97/103 mg. Изходно определихме офисното АН, ИФ на 
ЛК, 2D стрейн, Е/E1 и направихме анализ на артериал-
ната ригидност, изследвайки следните показатели: арте-
риален еластанс: Еа= САН/УО на ЛК; ЛК телесистолен 
еластанс: ЕV = САН / ТСОЛК; телесистолен стрес на сте-
ната на ЛК: ЕСС = (0.33 х ТСРЛК х САН) / PW х (1 + PW) 
/ ТСРЛК); камерно-артериален импеданс: Zva = (САН + 
среден трансаортен градиент) / индексиран УО на ЛК

Резултати. По време на лечението систолното АН се 
понижи от 128 ± 9.8 mm Hg до 113 ± 17 mm Hg (р = 0.002), 
а диастолното АН от 83.5 ± 9.5 mm Hg до 70.1 ± 6.8 mm 
Hg (р = 0.001).

Заключение. Лечението с "Ентресто" в дозов режим 
97/103 mg за 6-месечен период подобрява индексите на 
артериална ригидност, но не води до достоверна промя-
на в камерно-артериалното куплиране, независимо от 
понижаването на артериалния еластанс и скоростта на 
пулсовата вълна.

Параметри Изходни 6-ти месец р
PWV (m/s) 10.4 8.4 0.008
Ea (mm Hg/ml) 2.8 2.3 0.003
Ev (mm Hg/ml) 4.7 4.0 ns
Zva (mm Hg/ml/m2) 5.7 4.0 0.002
ESS (103 dyne/cm2) 117.4 85.6 0.003
E/e’ septal 8.7 7.8 ns
Е/e’ lateral 7.3 6.5 ns
LAVI (ml/m2) 35.6 36.0 ns
EF (%) 32 34 ns
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ПОСТЕРНА СЕСИЯПОСТЕРНА СЕСИЯ III. ПРЕВЕНЦИЯ, АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И АРИТМИИ III. ПРЕВЕНЦИЯ, АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И АРИТМИИ

Модератори: ДОЦ. И. ГРУЕВ, ДОЦ. С. ЙОВЕВ

П-ІІІ.1. АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО П-ІІІ.1. АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 
НА ФАМИЛНА ХЕТЕРОЗИГОТНА НА ФАМИЛНА ХЕТЕРОЗИГОТНА 

ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ СРЕД ПАЦИЕНТИ ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ СРЕД ПАЦИЕНТИ 
В ПЛЕВЕНВ ПЛЕВЕН

Й. Младенова, А. Янакиева, Е. Гечева, Т. Чакалова, 
Н. Станчева, К. Господинов, Д. Янкова и С. Тишева

Медицински университет – Плевен

Цел. Да се анализира разпространението на хетеро-
зиготна фамилна хиперхолестеролемия (HeFH) в Плевен 
като една от недиагностицираните причини за ранно на-
чало на коронарна артериална болест (КАБ).

Материал и методи. Проведено бе срезово проучва-
не сред 62-ма пациенти, участвали в скринингова програ-
ма, организирана от Първа клиника по кардиология към 
УМБАЛ – Плевен. Пациентите попълниха анкетни карти. 
Взети бяха кръвни проби за лабораторни тестове. Оцен-
ката беше съгласно Dutch Lipid Network Criteria (DLNC).

Резултати. Нашите резултати показaхa, че 70.97% от 
пациентите (n = 44) са мъже. Дефинирахме 4 групи паци-
енти, съгласно сбора от точки по DLNC: 1) сигурна HeFH 
– над 8 точки (т.); 2) вероятна HeFH – 6-8 т.; 3) възможна 
HeFH – 3-5 т.; 4) малко вероятна HeFH – под 3 т. В групата 
мъже 2,27% (n = 1) са със сигурна HeFH, 13,63% (n = 6) – 
с вероятна HeFH; 77,27% (n = 34) – с възможна HeFH, и 
6,81% (n = 3) – с малко вероятна HeFH. При жените 5,55% 
(n = 1) са с вероятна HeFH; 72,22% (n = 13) – с възможна 
HeFH, и 22,22% (n = 4) – с малко вероятно HeFH. В наше-
то проучване 20,97% (n = 13) от пациентите нямаха КАБ; 
35,48% (n = 22) бяха със стабилна стенокардия; 12,90% 
(n = 8) – с нестабилна стенокардия, и 12,9% (n = 8) – с 
преживян остър миокарден инфаркт.

Заключение. Няма достатъчно епидемиологични 
проучвания за HeFH в България. Необходимо е активно 
търсене на този тип пациенти с цел ранна диагностика и 
превенция на усложненията на HeFH – КАБ, мозъчносъ-
дови инциденти и периферна артериална болест – често 
първа клинична изява на HeFH.

П-ІІІ.2. ОБИКОЛКА НА ТАЛИЯТА И СЪОТНОШЕНИЕП-ІІІ.2. ОБИКОЛКА НА ТАЛИЯТА И СЪОТНОШЕНИЕ
ТАЛИЯ/ХАНШ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ ТАЛИЯ/ХАНШ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ 
С ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА С ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА 
ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ

Й. Младенова, Т. Чакалова, Н. Станчева, 
К. Господинов, Д. Якова и С. Тишева
Медицински университет – Плевен 

Цел. Да се определят обиколката на талията и 
съотношението талия/ханш при млади хора, изслед-

вани за хетерозиготна фамилна хиперхолестероле-
мия (HeFH).

Материал и методи. Проведе се срезово проучване 
сред 62-ма българи на възраст 18-60 години. Обиколката 
на талията бе измерена с помощта на сантиметър, като 
измерванията се извършваха на средната линия между 
долната граница на ребрата и илиачното крило в хори-
зонтална равнина. Обиколката на ханша бе измервана 
в най-широката точка на бедрата. Взети бяха и кръвни 
проби за определяне на серумните нива на липидите при 
тези лица, необходими за оценката на пациентите според 
Dutch Lipid Network Criteria (DLNC).

Резултати. Резултатите показаха средна стойност за 
обиколката на талията 107,9 cm, за ханша – 99,6 cm, и 
за съотношението талия/ханш (WHR) – 1,09. Ние опреде-
лихме като ниско рискова група стойност на WHR < 0.80 
за жените (Ж) и < 0.95 за мъжете (М); WHR 0.81 ÷ 0.85 за 
Ж и 0,96 ÷ 1,0 за М – като група с умерен риск; WHR > 0.85 
за Ж и > 1.0 за М – като високорискова група. Открихме в 
групата с малко вероятна HeFH само една жена (1,59%) 
  с WHR < 0. 80. В групата с възможна HeFH  71,43% (n 
= 45) имаха WHR > 0.80+ за Ж и > 1.0 за M, като 3.17% (n 
= 2) от пациентите от тази група бяха  с WHR 0.81 ÷ 0.85 
за Ж и 0.96 ÷ 1.0 за М. Тези от пациентите, оценени по 
DLNC като такива с  вероятна HeFH, бяха 11.11% (n = 7) 
от общия брой. Сигурна HeFH беше  открита, при един от 
пациентите – мъж, с WHR > 1.0. Установено бе разпрос-
транението на WHR – висок риск в група с определена, 
вероятна и възможна HeFH (Chi-Square – p < 0.05).

Заключение. Изследванията показват тясна връзка 
между затлъстяването, WHR и пациентите с клинични 
признаци на HeFH. Намаляването на теглото може да ре-
дуцира изявата на усложненията на HeFH.

П-ІІІ.3. АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕТО НА МЕТАБОЛИТЕН П-ІІІ.3. АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕТО НА МЕТАБОЛИТЕН 
СИНДРОМ СРЕД ПАЦИЕНТИ, ОЦЕНЕНИ СИНДРОМ СРЕД ПАЦИЕНТИ, ОЦЕНЕНИ 

ЗА ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА ЗА ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА 
ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ В ПЛЕВЕНХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ В ПЛЕВЕН

Й. Младенова, А. Янакиева, Е. Гечева, Т. Чакалова, 
Н. Станчева, К. Господинов, Д. Якова и С. Тишева

Медицински университет – Плевен

Цел. Да се анализира честотата на метаболитния 
синдром сред пациентите, оценени за хетерозиготна фа-
милна хиперхолестеролемия (HeFH) с Dutch Lipid Network 
Criteria (DLNC).

Материал и методи. Проведено беше срезово про-
учване с анкетен метод сред 62-ма млади пациенти на 
възраст 18-60 години, хоспитализирани в Първа карди-
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ология на Университетската многопрофилна болница за 
активно лечение – Плевен. Взета бе венозна кръв за ла-
бораторни изследвания от всички участници в проучва-
нето. Дефинирахме 4 групи пациенти, съгласно сбора от 
точки по DLNC: 1) сигурна HeFH – над 8 точки (т.); 2) ве-
роятна HeFH – 6-8 т.; 3) възможна HeFH – 3-5 т.; 4) малко 
вероятна HeFH – < 3 т.

Резултати. В това проучване наблюдавахме, че в 
групата пациенти с метаболитен синдром (n = 35) – 1,61% 
(n = 1) бе със сигурна HeFH; 8,06% (n = 5) – с вероятна 
HeFH; 45,16% (n = 19) – с възможна HeFH; 1,61% (n = 
1) – с малко вероятна HeFH. В групата без метаболитен 
синдром (n = 27) – липсваха пациенти със сигурна HeFH; 
3,23% (n = 2) бяха с вероятна HeFH; 30.65% (n = 19) – с 
възможна HeFH, и 9.68% (n = 6) – с малко вероятна HeFH. 

Заключение. Промяната в начина на живот е важна за 
профилактиката на метаболитния синдром и намалява ри-
ска от ранно проявление на коронарна артериална болест 
като допълнителен рисков фактор при пациенти с HeFH.

П-ІІІ.4. КЛИНИЧЕН ОПИТ С PCSK9 ИНХИБИТОРИ П-ІІІ.4. КЛИНИЧЕН ОПИТ С PCSK9 ИНХИБИТОРИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ 
С ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА С ХЕТЕРОЗИГОТНА ФАМИЛНА 

ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ В ПЛЕВЕНХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ В ПЛЕВЕН

Й. Младенова, Т. Чакалова, Н. Станчева, 
К. Господинов, Д. Якова и С. Тишева
Медицински университет – Плевен

Цел. Лечението с PCSK9 инхибитори е предизвика-
телство за пациентите с фамилна хетерозигозна хипер-
холестеролемия (FH) в България. Лечението е твърде 
скъпо, но се реимбурсира от Националната здравно-
осигурителна каса у нас. Целта на представеното изслед-
ване е да се оцени нивото на серумния общ холестерол 
(Хол-общ) и LDL холестерола като ефект на лечението с  
инхибиторите на PCSK9.

Материал и методи. В Първа клиника по кардиоло-
гия при УМБАЛ – Плевен, беше проведено едноцентрово 
проучване. Данните за демографските и клиничните ха-
рактеристики на включените в него пациенти са събра-
ни чрез анализ на анкетни карти и епикризи. Взети бяха 
кръвни проби в деня преди приложението на лекарство-
то и след един месец от началото на терапията (след 
приложение на 2 дози инхибитор на PCSK9 подкожно). 
Статистическата обработка бе извършена от Statgraphics 
Centurion и Microsoft Excell.

Резултати. Проучени бяха 13 пациенти (6-ма мъже, 7 
жени, възрастови граници – 41-70 години), лекувани с ин-
хибитори на PCSK9. По време на проучването бе оценя-
вано и наличието на коронарна артериална болест (КАБ) 
при наблюдаваните лица. В групата мъже (n = 6) при 
7,69% (n = 1) беше с установена стабилна ангина (САП), 
7,69% (n = 1) са с нестабилна ангина (НАП), 15.38% (n = 2) 
– с преживян остър инфакт на миокарда (ОМИ), и 15.38% 
(n = 2) – без КАБ. Групата на жените показа: 7,69% (n = 1) 
– с НАП, 7,69% (n = 1) – с ОМИ, и 38,46% (n = 5) – без КАБ. 
Анализът на показателя Хол-общ показа средна стойност 
9,83 mmol/l преди началото на лечение с PCSK9 инхиби-

тори, а след 1 месец (2 приложения на PCSK9 инхибитор) 
средните нива бяха 4,08 mmol/l. Средните нива на LDL-C 
преди започване на прилагането на инхибитора бяха 7.86 
mmol/l, а след 1 месец – 3.24 mmol/l.

Заключение. В нашето изследване се вижда постиг-
нато значително редуциране на нивата на Хол-общ и 
LDL-С. Епохата на липидопонижаваща терапия с PCSK9 
инхибитори настъпва за пациентите с фамилна хиперхо-
лестеролемия в първичната и вторичната превенция на 
КАБ. Може би тези лекарствени средства ще бъдат ново 
решение за старите проблеми.
С подкрепата на Амджен

П-ІІІ.5. РОЛЯ НА ПИКОЧНАТА КИСЕЛИНА П-ІІІ.5. РОЛЯ НА ПИКОЧНАТА КИСЕЛИНА 
И ЛЕВОПРЕДСЪРДНАТА ФУНКЦИЯ И ЛЕВОПРЕДСЪРДНАТА ФУНКЦИЯ 

ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

А. Боризанова¹, Е. Кинова¹, В. Колева², А. Гудев¹
¹Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ”, Медицински университет – София
²Клинична лаборатория, Аджибадем Сити Клиник 

МБАЛ Токуда

Въведение. Пикочната киселина (ПК) е сърдечно-съ-
дов рисков маркер, свързан с оксидативен стрес и въз-
паление. Повишените нива на ПК могат да доведат до 
патофизиологични промени, водещи до възникване на 
предсърдно мъждене (ПМ) чрез инфламаторни и неин-
фламаторно-медиирани механизми.

Цел. Да се изследва връзката между нивата на ПК, ле-
вопредсърдна фазова функция и възникването на неклап-
но ПМ при пациенти без структурно сърдечно заболяване.

Материал и методи. В проучването бяха включени 
51 пациенти на средна възраст (52  ±  9 години), разде-
лени на 3 групи: с първи пристъп на ПМ (n = 15), с реци-
дивиращо ПМ (n = 22) и здрави контроли (n = 14). При 
пациентите бяха проведени лабораторни изследвания, 
ЕКГ и двуразмерна трансторакална ехокардиография. 
Левопредсърдната (ЛП) фазова функция беше оценена 
чрез волуметричен и speckle-tracking анализ. 

Резултати. При пациентите с ПМ се установи 
затлъстяване и високи нива на ПК в сравнение с кон-
тролите. ЛП и при двете групи с ПМ е с увеличени обе-
ми, редуцирана фазова функция и намален резерво-
арен и контрактилен стрейн – табл.1. Установи се по-
зитивна корелация на ПК с индекса на телесната маса 
– ИТМ (r = 0,568, p < 0,0001), ЛП максимален обем (r = 
0,478, p < 0,0001) и с контрактилния стрейн (r = 0,449, 
p < 0,001). Множествената линейна регресия показа, 
че ИТМ (β = 0,128; 95% CI /0,087:0,168/; R = 0,674, p 
< 0,0001) и резервоарният стрейн (β = -0,041; 95% CI 
/-0,056:-0,026/; R = 0,743, p < 0,0001) сa независими 
предиктори за ПМ.

Заключение. Младите пациентите със затлъстява-
не, при които се установяват високи нива на ПК и ремоде-
лирано ЛП с фазова дисфункция, са рискови за възниква-
не и рецидивиране на ПМ. Необходими са допълнителни 
изследвания за доказване на каузалната роля на ПК за 
възникване на ПМ.
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П-ІІІ.6. ПОВЛИЯВА ЛИ ПОДАГРАТА ХОДА П-ІІІ.6. ПОВЛИЯВА ЛИ ПОДАГРАТА ХОДА 
НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ?НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ?

А. Кишева1, Й. Йотов1, Тр. Червенков2

1Катедра „Вътрешни болести”, 2Катедра „Медицинска 
генетика”, Медицински университет – Варна

През последните години бяха публикувани редица 
проучвания, изследващи връзката между наличието на 
подагра и възникването на предсърдно мъждене (ПМ), но 
няма достатъчно данни какво е значението на подаграта 
при пациенти, които вече имат ПМ.

Цел. Да се изследва влиянието на подаграта върху 
клиничното протичане на ПМ.

Материал и методи. Изследвани са 101 пациенти – 
51 жени и 50 мъже, на средна възраст 68,02  ±  7,001 с ПМ 
и възстановен синусов ритъм, включени в едногодишно 
плацебо-контролирано клинично изследване със спиро-
нолактон. Подагра са имали 6,8% от тях. Оценени са ре-
цидивите на ПМ, хоспитализациите за ПМ, хоспитализа-
циите по всякаква причина, комбинираната крайна точка 
(рецидиви, хоспитализации по всяка причина и смърт) и 
стойностите на биомаркера галектин-3 (Гал-3).

Резултати. Пациентите с подагра са с двойно по-ви-
сок риск от рецидиви макар и несигнификантно (HR = 
1.97, 95% CI = 0,78-4.98, p = 0,15). Наличието на пода-
гра е значим предиктор за хоспитализации за ПМ при 
еднофакторния анализ (HR 4,46, 95% CI = 1.51-13.19, p 
= 0,007) и единствен е значим при многофакторния ана-
лиз, включващ пол, възраст, хипертония, диабет и прием 
на спиронолактон (HR = 4,23, 95% CI = 1,28-14,1, p = 
0,018). Подаграта сигнификантно е повлияла хоспита-
лизациите по всякаква причина HR = 3.17, 95% CI 1.10-
9.14, p = 0.033. Не се намира връзка между наличието 
на подагра и комбинираната крайна точка. Установяват 
се значимо по-високи стойности на Гал-3 при пациенти-
те с подагра, отколкото при тези без (28,52 ± 15 срещу 
16,02 ± 5,49, р = 0,002).

Заключение. При пациенти с ПМ подаграта е рисков 
фактор за рецидиви и хоспитализации по повод ПМ и по 
всякаква причина. Нивата на Гал-3 като маркер за възпа-
ление и фиброза са по-високи при болни с ПМ и подагра.

П-ІІІ.7. ПРЕДИКТОРИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ П-ІІІ.7. ПРЕДИКТОРИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 

И ВЪЗСТАНОВЕН СИНУСОВ РИТЪМИ ВЪЗСТАНОВЕН СИНУСОВ РИТЪМ

А. Кишева1, Й. Йотов1, А. Ангелов2

1II клиника по кардиология, 2I клиника по кардиология, 
УМБАЛ „Св. Марина", Медицински университет – Варна

Най-голяма част от разходите, свързани с предсърд-
но мъждене (ПМ), се генерират от хоспитализациите и 
вътреболничните процедури. Имайки предвид нараства-
щата заболяемост е уместно да се търсят факторите, во-
дещи до по-често приемане в болница.

Цел. Да се оцени честотата и разпределението на хос-
питализациите при пациенти с ПМ и възстановен синусов 
ритъм и да се идентифицират предизвикващите фактори.

Материал и методи. Изследвани са 101 пациенти – 
51 жени и 50 мъже, на средна възраст 68,02 ± 7,001 с ПМ 
и възстановен синусов ритъм, включени в едногодишно 
плацебо-контролирано клинично изследване със спиро-
нолактон. Оценени са хоспитализациите за ПМ, хоспита-
лизациите за други сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) 
и по други причини.

Резултати. По време на проследяването са хоспи-
тализирани 32% от пациентите – 23,8% за ПМ, 11,9% за 
ССЗ и 5,9% по други причини. Наличието на подагра е 
единственият значим предиктор за хоспитализация за 
ПМ при унифакторния (HR 4,46, 95% CI = 1.51-13.19, p = 
0,007) и при многофакторния анализ (HR = 4,23, 95% CI 
= 1,28-14,1, p = 0,018). Жените малко по-често са с риск 
от хоспитализации за ПМ (р = 0,77). Налице е тенденция 
за по-чести хоспитализации при болни с хипертония (p = 
0,312). Нарушеният въглехидратен толеранс покачва над 
5 пъти риска от болничен прием (р = 0,024). Пациентите 
с коронарен артериален калциев скор (КАКС) > 100 имат 
3 пъти по-голям риск за хоспитализация за ПМ, отколкото 
пациенти с КАКС = 0 (p = 0,18). Лечението със спироно-
лактон има протективен ефект по отношение на хоспита-
лизациите за ПМ (HR = 0.54, 95% CI 0.23-1.23, p = 0,14). 
Наблюдава се тенденция за по-чести хоспитализации въ-
обще с напредване на възрастта (p = 0,124), при захарен 
диабет (ЗД) (р = 0,06) и при пациенти с ХБ (незначимо). 

Таблица 1

Параметри Здрави контроли (n = 14) Първи пристъп на ПМ (n = 15) Рецидивиращо ПМ (n = 22) P стойност
Пикочна киселина, mmol/l 230,93  ±  53,06 349,13  ±  93,39^ 317,18  ±  76,00^ 0,000
ИТМ, kg/m2 21,79  ±  1,81 29,71  ±  2,73^ 29,46  ±  3,14^ 0,000
ЛП максимален обем, ml 38,22  ±  12,39 59,52  ±  14,33^ 68,78  ±  26,06^ 0,000
ЛП минимален обем, ml 10,53  ±  5,93 22,47  ±  9,66^ 29,27  ±  18,30^ 0,000
ЛП преатриален обем, ml 20,48  ±  7,79 39,87  ±  12,32^ 45,59  ±  22,12^ 0,000
LATEF, % 72,24  ±  6,10 63,34  ±  8,56 59,13  ±  13,23 0,002
LAPEF, % 45,33  ±  10,27 34,36  ±  7,92^ 35,31  ±  9,62^ 0,004
LAAEF, % 49,97  ±  9,63 44,77  ±  10,68* 36,39  ±  16,53^ 0,013
Резервоарен стрейн, % 46,31  ±  6,73 31,75  ±  8,13^ 26,71  ±  12,32^ 0,000
Контрактилен стрейн, % -12,50  ±  2,24 -7,39  ±  2,91^ -7,69  ±  3,39^ 0,000
Междугрупов анализ: *p < 0.05 с рецидивиращо ПМ, ^p < 0.05 с контроли; LATEF – ЛП тотална фракция на изпразване, LAPEF – ЛП 
пасивна фракция на изпразване, LAAEF – ЛП активна фракция на изпразване
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Подаграта е значим предиктор за хоспитализации по вся-
каква причина (HR 3.17, 95% CI 1.10-9.14, p = 0.033). Те-
рапията със спиронолактон ги редуцира незначимо (HR 
0.54, 95% CI 0.26-1.11, p = 0,09) при еднофакторния ана-
лиз, но при регресионен анализ само наличието на ЗД 
и прием на спиронолактон остават значими предиктори.

Заключение. Една трета от пациентите с ПМ и въз-
становен синусов ритъм са били хоспитализирани в рам-
ките на една година, най-често по повод ПМ. Главните 
рискови фактори за хоспитализация са наличие на пода-
гра, женски пол, възраст, хипертония, нарушена глюкозна 
обмяна и повишен КАКС. Лечението с минералкортикои-
ден рецепторен блокер е протективно за хоспитализация 
за ПМ и по всякаква причина.

П-ІІІ.8. ИМПЛАНТАЦИЯ НА ЛК ЕЛЕКТРОД П-ІІІ.8. ИМПЛАНТАЦИЯ НА ЛК ЕЛЕКТРОД 
ПРИ ВЛОШЕНА ЛК СИСТОЛНА ФУНКЦИЯ СЛЕД ПРИ ВЛОШЕНА ЛК СИСТОЛНА ФУНКЦИЯ СЛЕД 
ИМПЛАНТАЦИЯ НА ДВУКУХИНЕН ПЕЙСМЕЙКЪРИМПЛАНТАЦИЯ НА ДВУКУХИНЕН ПЕЙСМЕЙКЪР

Б. Славчев¹, Р. Илиева², М. Радкова¹, Т. Донова¹
1Клиника по кардиология, Катедра „Вътрешни болести”, 

УБ "Лозенец" – София; 2Клиника по кардиология, 
Катедра „Спешна медицина”, 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София

Цел. Да се проследи ефектът от имплантиране на 
левокамерен електрод при пациент с влошена левока-
мерна систолна функция след имплантация на двукухи-
нен кардиостимулатор. Стимулацията от върха на дяс-
ната камера води до хетерогенност на електрическата 
активация (подобно на ЛББ), диссинхрония на камерната 
контракция с най-късно активиране на инферо-постери-
орния сегмент на ЛК, намаляване на ударния обем като 
краен ефект, пейсираният сегмент се съкращава рано по 
време на понижено натоварване, след което се разтя-
га по врeме на систола, докато се съкращава последна 
латералната стена на ЛК, повишаване на стреса върху 
камерната стена и енергийна неефикасност, структурни 
промени, обратимо ЛК ремоделиране (най-изразени в ла-
тералната стена), ЛП ремоделиране, функционална МиИ, 
нарушения в перфузията на сърдечния мускул и проме-
ни в дебелината на ЛК стена (изтъняване на най-ранно 
активираният сегмент и задебеляване на най-късно ак-
тивираният). При продължителност на стимулирания 
QRS-комплекс над 130 ms се наблюдава по-често влоша-
ване на ФИ на ЛК при проследяване за период от 1 годи-
на. Speckle tracking техниката е метод на избор за оценка 
на глобалната лонгитудинална функция и диссинхро-
нията. Оценката им при проследяването на пациентите 
след имплантация на РМ спомага за ранна диагностика 
на ЛК дисфункцията. Пейсирането от изходния тракт на 
ДК е свързано с по-малко удължаване на QRS-компле-
кса и по-рядко влошаване на ЛК систолна функция, при 
сравнение с апикалната позиция на ДК електрод. Им-
плантирането на левокамерен електрод е също опция за 
намаляване на негативните ефекти от деснокамерното 
апикално пейсиране.

Методи. ЕКГ, ехокардиография и speckle tracking на 
1-ви, 6-и и 12-и месец след процедурата.

Резултати. На 1-вия, 6-ия и 12-ия месец след проце-
дурата се отчете подобряване на левокамерната систол-
на функция с 18% и редукция на функционалния клас на 
прояви на сърдечна недостатъчност.

Заключение. Имплантирането на левокамерен елек-
трод е една от възможностите за намаляване на негатив-
ните ефекти от деснокамерното апикално пейсиране

П-ІІІ.9. ВЛИЯНИЕ НА ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА П-ІІІ.9. ВЛИЯНИЕ НА ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА 
НА С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН КАТО ФАКТОР НА С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН КАТО ФАКТОР 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Д. Якова1, М. Христов1, Й. Младенова1, К. Господинов1, 
Т. Рашев2, Н. Станчева1, П. Тончев3, Сн. Тишева1

1Първа клиника по кардиология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски”;
2Университетска научно-изследователска 

лаборатория; 3Отделение по пластична хирургия; 
Медицински университет – Плевен

Цел. Да се оцени влиянието на С-реактивния проте-
ин (CRP) в селектирана група от 80 пациенти в Плевенска 
област върху вероятността за възникване на ПМ.

Материал и методи. Направено бе проучване сред 
80 пациенти, приети в Първа клиника по кардиология на 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, в периода ноем-
ври 2015-ноември 2017 г. Направен бе подбор на таргет-
на група от 40 пациенти с ПМ и 40 пациенти за контрпна 
група по критерии за включване – възраст между 18-65 
год., с пароксизмално предсърдно мъждене, със или без 
артериална хипертония, а изключващите критерии бяха: 
структурно сърдечно заболяване, исхемична болест на 
сърцето, кардиомиопатия, клапни заболявания, неоплас-
тичен процес, ревматологигично заболяване, инфекциоз-
но заболяване, туберкулоза, сепсис, употреба на орал-
ни контрацептиви. Контролнта група бяха пациенти без 
ПМ, приети по повод на лош контрол на артериалната 
хипертония. Осъществи се анализ на медицинската до-
кументация, разгледани бяха клиничните характеристики 
на всеки от пациент и след получаване на информирано 
съгласие от болните им бе взета кръв за изследване на 
серумните нива на CRP чрез метода ELISА. Използван бе 
статистически пакет SPSSv16.0.1. 

Резултати. От изследваната селективна група 32 
(80%) от контролната група бяха с нормални стойности 
на CRP, а 8 (20%)  с повишени серумни нива. От група-
та на случаите 12 (30%) пациенти имаха нормални нива 
на CRP, а 28 (70%) – повишени. Пациентите с ПМ имаха 
сигнификантно по-високи нива на CRP (коефициент на 
Фишер = 20,2, р < 0,001)

Заключение. Възпалението играе роля в патогене-
зата на предсърното мъждене. Нивата на CRP корелират 
с развитието на ПМ. Повишените плазмени стойности 
CRP са независим рисков фактор за възникване на ПМ 
при здрави индивиди. В изследваната експериментална 
група се потвърди тезата, че нивата на този острофазов 
протеин са значимо по-високи при пациенти с ПМ в срав-
нение с пациентите без аритмия.
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П-ІІІ.10. РОЛЯ НА C > T ПОЛИМОРФИЗМА П-ІІІ.10. РОЛЯ НА C > T ПОЛИМОРФИЗМА 
В ЧЕТВЪРТА ХРОМОЗОМА ПРИ ПАЦИЕНТИ В ЧЕТВЪРТА ХРОМОЗОМА ПРИ ПАЦИЕНТИ 

С ПРЕДСЪРНО МЪЖДЕНЕС ПРЕДСЪРНО МЪЖДЕНЕ

Д. Якова1, М. Христов1, Й. Младенова1, К. Господинов1, 
Т. Рашев2, Н. Станчева1, П. Тончев3, Сн. Тишева1

1Първа клиника по кардиология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски”, 
2Университетска научно-изследователска лаборатория, 

3Отделение по пластична хирургия, МУ – Плевен

Цел. Да се установи честотата на С > Т полиморфи-
зма в хромозома 4q25 в селектирана група от 80 пациен-
ти в Плевенска област, да се определи индивидуалния 
генотип и неговата връзка със състоянието на изследва-
ната експериментална група.

Материал и методи. Проучването е направено сред 
80 пациенти, които са били приети в Първа клиника по 
кардиология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, 
през периода ноември 2015-ноември 2017 г. Осъществи 
се подбор на таргетната група от 40 пациенти с ПМ и 40 
пациенти за контрoлна група по критерии за включване: 
възраст между 18-65 год., с идиопатично предсърдно 
мъждене, с пароксизмално предсърдно мъждене и със/
без артериална хипертония) и изключващи критерии: 
наличие на структурно сърдечно заболяване. За кон-
троли бяха подбрани пациенти без ПМ и с артериална 
хипертония, без данни за тежка левокамерна хиперт-
рофия. След получаване на информирано съгласие от 
пациентите и след съгласието на Медицинската етична 
комисия бе взета кръв за ДНК анализ за определяне на 
С/Т полиморфизма (rs2200733), чрез TaqMan-базира-
на полимеразна верижна реакция (PCR). Анализирани 
бяха медицинската документация и получените резул-
тати от ДНК анализа. Приложен бе статистически пакет 
SPSSv16.0.1.

Резултати. В изследваната експериментална група 
се наблюдават 3 генотипа: хомозиготи по алел А – нор-
мален тип, хетерозиготи по алел АВ – носители на мута-
цията, хомозиготи по алел В – мутантен тип. От случаите 
13 (32%) са хомозиготи по алел А, 11 (28%) са хетерози-
готи по алел АВ, 16 (40%) са хомозиготи по алел В. От 
контролите 33-ма пациенти (82%) са хомозиготи по алел 
А, 7 (18%) са хетерозиготи по алел АВ и нито един не е 
хомозигот по мутантния алел В. 

Заключение. Генетичните фактори играят роля в па-
тогенезата на предсърдното мъждене. Открити са гене-
тични локуси и гени, в които полиморфизми и мутации 
могат да доведат до ПМ. В дългото рамо на четвърта хро-
мозома са идентифицирани единични нуклеотидни поли-
морфизми (SNPs). В експерименталната група пациенти 
бе доказано, че наличието на SNPs в четвърта хромозо-
ма е по-често при пациенти с ПМ. Изследването на тези 
генетичните фактори, участващи във възникването на 
ПМ дава възможност за по-ранната му диагноза, лечение 
и възможна превенция.

П-ІІІ.11. ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ИЗМЕНЕНИЯ П-ІІІ.11. ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ СТАРЕЕНЕПРИ СТАРЕЕНЕ

Я. Симова1, G. Bortolan2, Ив. Христов3

1УБ „Аджибадем Сити Клиник, Сърдечно-съдов център” 
– София, България

2Institute of Neuroscience – Consiglio Nazionale 
delleRicerche – Padova, Italy

3Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, 
Българска академия на науките – София, България

Въведение. С напредването на възрастта се увели-
чава честотата на сърдечно-съдовите заболявания като 
артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, 
сърдечна недостатъчност, ритъмно-проводни наруше-
ния. Миокардът, както и проводната система на сърцето 
претърпяват дегенеративни изменения, които се отразя-
ват на електрокардиографските параметри.

Цел. Да се определи промяната на ЕКГ параметите с 
възрастта и дали тази промяна е свързана с нормалното 
остаряване или е израз на патологичен процес.

Материал и методи. Базата данни на Italian 
Longitudinal Study on Aging (ILSA) беше създадена с цел 
проследяване на ЕКГ промените с възрастта. Направени 
са ЕКГ записи през интервал от 5 години на 890 избрани 
на случаен принцип лица, на възраст от 65 до 84 годи-
ни, живеещи самостоятелно или в институции в Италия, 
стратифицирани по възраст и пол. Първите ЕКГ записи 
са направени за периода 1992-1993 година, а втори-
те – 1995-1996 година. ЕКГ записите бяха анализирани 
автоматично с оценка на параметри на Р- и Т-вълните и 
QRS-комплекса. Извлякохме ортогоналните X-, Y- и Z-оси 
от 12-каналната ЕКГ и оценихме няколко векторкарди-
ографски параметри на QRS- и Т-примките. 

Резултати. Петгодишната промяна в изследваните 
ЕКГ параметри е представена таблично.

Параметър Средна  ±  стандартно отклонение T-test (p)
t1 t2 = t1 + 5 години

QRS ampl [mV] 0.85 ± 0.34 0.81 ± 0.33 << 0.0001
QRS area [mV*mV] 0.117 ± 0.135 0.121 ± 0.127 ns
QRS vect [mV] 0.73 ± 0.27 0.72 ± 0.27 ns
QRS angle [0] 274.7 ± 120.3 269.9 ± 126.4 ns
QRS vect ratio 3.39 ± 0.70 3.34 ± 0.69 0.012
QRS PCA 0.26 ± 0.29 0.25 ± 0.19 ns
QRS dur [ms] 118 ± 19.0 119 ± 21.3 ns
QT int [ms] 428 ± 41.7 427 ± 44.5 ns
QT disp [ms] 39.6 ± 12.2 38.7 ± 19.6 ns
ST elev [mV] 0.060 ± 0.13 0.066 ± 0.16 0.029
T ampl [mV] 0.11 ± 0.08 0.10 ± 0.08 0.0013
T area [mV*mV] 0.0053 ± 0.0063 0.0052 ± 0.0067 ns
T vect [mV] 0.22 ± 0.10 0.21 ± 0.10 0.028
T angle [0] 315. ± 74.1 308 ± 84.4 0.025
T vect ratio 2.56 ± 0.45 2.54 ± 0.43 ns
T PCA 0.10 ± 0.11 0.11 ± 0.12 0.015
HR [bpm] 68.2 ± 11.6 68.9 ± 12.1 ns

По-нататък фокусирахме вниманието си върху пони-
жението на амплитудата на QRS-комплекса и Т-вълната, 
като установихме, че то е: зависимо от пола: налично при 
мъжете [n = 476, p(QRS) < 0.0001, p(T) = 0.008] и липс-
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ващо при жените [n = 414, p(QRS) = ns, p(T) = ns]; зави-
симо от възрастта – по-изразено при по-малко възраст-
ните участници: възраст 65-69 години [n = 268, p(QRS) 
< 0.0001, p(T) < 0.0001], възраст 70-75 години [n = 294, 
p(QRS) = 0.002, p(T) = 0.016], възраст > 75 години [n = 
328, p(QRS) = ns, p(T) = ns]. Понижението на амплитудата 
на QRS-комплекса и Т-вълната беше независимо от про-
мяната на артериалното налягане и налично както при 
хипертониците (541 пациенти), така и при нормотониците 
(340 лица). Редукцията в амплитудите не показа зависи-
мост и от индекса на телесна маса – последният параме-
тър остана непроменен при проследяването.

Заключение. Понижение на амплитудата на 
QRS-комплекса и Т-вълната с напредване на възраст-
та беше доказано в голяма база данни от ЕКГ записи. 
Наблюдаваните промени зависят от пола (налични при 
мъжете и липсващи при жените) и от възрастта (по-изра-
зени при по-малко напреднала възраст), но не зависят от 
промяната на АН и на телесната маса.

П-ІІІ.12. АЛТЕРНАНС НА Т-ВЪЛНАТА ПРИ ЕЛИТНИ П-ІІІ.12. АЛТЕРНАНС НА Т-ВЪЛНАТА ПРИ ЕЛИТНИ 
СПОРТИСТИ – МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ПРИЕТ КАТО СПОРТИСТИ – МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ПРИЕТ КАТО 

ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР?ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР?

Я. Симова1, И. Груев2, 3, G. Bortolan4, И. Христов5, 
С. Георгиева6

1УБ „Aджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център – 
София, България, 2Клиника по кардиология, 

НТБ – София, България, 3Спортна и дентална клиника 
”Eвро-Вита” – София, България

4Institute of Neuroscience IN-CNR – Padova, Italy
5Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, 

БАН – София, България, 6НКБ – София, България

Въведение и цел. Алтернансът на Т-вълната (TWA) е 
обект на много научни разработки и е доказал своето зна-
чение като прогностичен фактор за злокачествени камерни 
аритмии. Този параметър обаче не е изследван подробно 
при елитни спортисти – популация, в която камерните ари-
тмии и внезапната сърдечна смърт представляват голям 
интерес. Поставихме си за цел да анализираме наличието 
на TWA по време на кардио-пулмонален стрес-тест (КПСТ) 
при спортисти, използвайки за сравнение група с висока 
очаквана честота на TWA – възрастни пациенти, които не 
спортуват активно, с множествени рискови фактори за ате-
росклероза и със съмнение за или известна исхемична бо-
лест на сърцето (ИБС), насочени за стрес-ЕКГ тест.

Материал и методи. Групата на спортистите обхва-
ща 414 лица (24 ± 8 години, 95.5% мъже), а групата на 
пациентите – 107 (63 ± 10 години, 72% мъже). Стрес-тес-
тът беше с продължителност 15.3 min (14.1-16.3 min) при 
атлетите и 7.1 min (5.5-8.4 min) при болните, p < 0.001, а 
сърдечната честота (СЧ) по време на теста нарасна до 
145.6 (133.3-156.4) и съответно до 95.0 (86.7-105.0), p < 
0.001. За наличие на период на TWA приехме непрекъс-
натото наличие на TWA за поне 30 s.

Резултати. Първоначалният анализ показа по-висока 
честота и по-лоши параметри (средна и максимална TWA 
амплитуда) на епизоди на TWA при спортистите в сравне-

ние с пациентите: поне един епизод на TWA беше наличен 
при 389 спортисти (94.0%) и при 56 (52.3%) болни, p < 0.001. 
След като отчетохме взаимодействието на TWA със СЧ и 
ограничихме TWA анализа само до интервала на вариабил-
ност на СЧ, общ и за двете групи (80-125 уд./min), резулта-
тите се промениха съществено, с данни за по-ниска честота 
на епизоди на TWA при елитните спортисти в сравнение с 
пациентите: 50 (12.1%) спрямо 46 (42.9%), p < 0.001.

Заключение. TWA e зависим от СЧ параметър и 
спортистите, които обикновено постигат висока СЧ по 
време на КПСТ, показват повишена честота на TWA. Сле-
дователно, прогностичното значение на индуцирания от 
физическо натоварване TWA при елитни спортисти не 
може да се възприема по същия начин, както при въз-
растни хора с рискови фактори и заболявания, които не 
спортуват активно и при които TWA се изявява при значи-
телно по-ниска СЧ. 

Таблица 1. Зависимост между епизодите на TWA и СЧ

СЧ уд./min
Брой лица

Пациенти Спортисти
Общо n (%) Общо n (%) Общо n (%) Общо n (%)

50-65 5 (4.7%) 0 (0%) 29 (7%) 1 (3%)
65-80 67 (63%) 4 (6%) 132 (32%) 1(1%)
80-95 100 (93%) 12 (12%) 295 (71%) 11 (4%)
95-110 89 (83%) 22 (25%) 392 (95%) 11 (3%)
110-125 61 (57%) 12 (20%) 411 (99%) 28 (7%)
125-140 30 (28%) 5 (17%) 411 (99%) 52 (13%)
140-155 8 (7%) 1 (12%) 408 (99%) 60 (15%)
155-170 5 (5%) 0 (0%) 387 (93%) 110 (28%)
170-185 0 (0%) 0 (0%) 344 (83%) 92 (27%)
185-200 0 (0%) 0 (0%) 226 (55%) 21 (9%)
200-215 0 (0%) 0 (0%) 44 (11%) 1 (2%)
215-230 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%) 0 (0%)

П-ІІІ.13. ДЕСЕТГОДИШЕН ПАЦИЕНТ П-ІІІ.13. ДЕСЕТГОДИШЕН ПАЦИЕНТ 
С НЕУТОЧНЕНИ СИНКОПИС НЕУТОЧНЕНИ СИНКОПИ

Л. Ангелков, И. Гарвански, М. Предовски, 
К. Котриков, И. Петров

„Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център”

Представяме клиничен случай на пациент, постъп-
ващ в Клиниката по повод на 2 синкопа непосредствено след 
физическо натоварване. И двата синкопа са предшествани 
от причерняване пред очите, съпроводени от краткотрайна 
загуба на съзнание, травама на главата, с изпускане на та-
зови резервоари и “треперене”. Пациентът е с анамнеза за 
брат с неколкократни синкопи в миналото и внезапна смърт 
на 12-годишна възраст, както и с данни за внезапна смърт 
в семейстовото по бащина линия. До момента са провеж-
дани неколкократни консултации с кардиолог и невролог – 
започнато е антиепилептично лечение, с рецидив на синкоп 
на фона на терапията. От обективния статус пацинтът е 
без патологични находки, като от направената при приема 
електрокардиограма (фиг. 1) се обективизира назъбване 
на QRS-комплекса във V1, което се прие като суспектно за 
епсилон-вълна. С оглед на високата клинична суспекция 
за аритмогенна деснокамерна дисплазия при пациента е 
проведена ехокардиография с данни за дилатирана дясна-
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та камера с зона на хипокинезия в базалните сегменти на 
свободна стена на дясна камера. При липса на категорич-
ни критерии за поставяне на диагнозата ARVD пациентът 
е насочен за МРТ на сърце, холтер-ЕКГ, регистриране на 
късни потенциали (SAECG) и тест с натоварване. При про-
веденият МРТ на сърце не са регистрирани патологични от-
клонения в размерите, структурата и кинетиката и на двете 
камери. От 24-часовата холтер-ЕКГ и от проведения тест 
с натоварване не са регистрирани ритъмно-проводни на-
рушения, а от SAECG няма наличие на патологични късни 
потенциали. След проведените изследвания пациентът не 
покрива критериите за аритмогенна деснокамерна диспла-
зия, като с оглед драматичната клинична картина и фамил-
ната обремененост за внезапна сърдечна смърт приехме, 
че вероятно се касае за наследствена каналопатия. Насо-
чихме болния за електрофизиологично изследване и айма-
линов тест. По време на електрофизиологиното изследване 
не се индуцираха камерни тахиаритмии при програмирана 
камерна стимулация, включително и след приложението на 
хексопреналин. При проведения аймалинов тест се инду-
цираха ЕКГ промени, отговарящи на Brugada тип 1 (фиг. 2) 
при достигане на доза 1 mg/kg за 10 min. При пациента се 
прие диагнозата синдром на Brugada и с оглед високия риск 
от ВСС се пристъпи към имплантация на кардио-вертер де-
фибрилатор. При проследяване от 6 месеца пациентът е 
без рецидив на синкопите, без регистирани тахиаритмии от 
телеметрията на устройството, с един неуместен шок при 
физическо натоварване, преодолян с препрограмиране на 
устройството, без рецидив след това.

 Фиг. 1

 Фиг. 2

П-ІІІ.14. ПАЦИЕНТ С ТАХИКАРДИЯ, МЕДИИРАНА П-ІІІ.14. ПАЦИЕНТ С ТАХИКАРДИЯ, МЕДИИРАНА 
ОТ ПОСТОЯНЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАТОР ОТ ПОСТОЯНЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАТОР 

ПОРАДИ РАЗМЕНЕНИ ПРЕДСЪРДЕН ПОРАДИ РАЗМЕНЕНИ ПРЕДСЪРДЕН 
И КАМЕРЕН ЕЛЕКТРОДИ КАМЕРЕН ЕЛЕКТРОД

Н. Маринов, И. Гарвански, М. Предовски, К. Котирков, 
Л. Ангелков, Я. Симова, И. Петров

„Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център”

Представяне на клиничен случай. Представяме 
случая на 80-годишна жена, оплакваща се от почти посто-
янни палпитации, тахикардия и пристъпен нощен задух. 
Оплакванията са започнали след имплантация на DDDR 

електрокардиостимулатор по повод на тахи-бради синд-
ром при пристъпно предсърдно мъждене. От физикал-
ния преглед не се установиха патологични отклонения. 
ЕКГ записа (фиг. 1) показва тяснокомплексна тахикардия 
със сърдечна честота (СЧ) 120 уд./min и спайкове, разпо-
ложени в ST-сегмента. След като се намали основната 
честота на електрокардиостимулатора на 30 уд./min, та-
хикардията внезапно се терминира и ЕКГ показа синусов 
ритъм със СЧ 70 уд./min. Когато електрокардиостимула-
торът се настрои във VVI режим, ЕКГ показа ефективна 
предсърдна стимулация. Когато електрокардиостимула-
торът се настрой в ААI режим със СЧ 80 уд./min, на ЕКГ 
се наблюдаваше ефективна камерна стимулация със 
СЧ 80 уд./min и АV дисасоциация. Това показа, че каме-
рият електрод стимулира предсърдие, а предсърдният 
електрод  камера. Механизмът на тахикардията се под-
държа от електрокардиостимулатора, който разпознава 
QRS-комплексът като предсърдна деполяризация и след 
заден АV интервал, камериният електрод стимулира 
предсърдието. Импулсът се провежда през АV възела и 
камерите се деполяризират. Когато електрокардиостиму-
латорът е настроен в DDDR режим, между предсърдията 
и камерите се затваря кръг. Това в крайна сметка резул-
тира в тахикардия със СЧ, съответстваща на горния праг 
на стимулация на електрокардиостимулатора – 120 уд./
min. На представеното ЕКГ седмият QRS-комплекс е сен-
зиран от предсърдния електорд и електрокардиостиму-
латорът пропуска една „камерна“ деполяризация. След 
пауза предсърдният електрод стимулира камерата и та-
хикардията започва отново. След корекция на позицията 
на електродите и при проследяването пациентката е без 
оплаквания.

 Фиг. 1

П-ІІІ.15. КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ НА ФОНА П-ІІІ.15. КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ НА ФОНА 
НА НЕПРЕКЪСНАТА ТЕРАПИЯ С ОРАЛНИ НА НЕПРЕКЪСНАТА ТЕРАПИЯ С ОРАЛНИ 

АНТИКОАГУЛАНТИ – ПРАКТИЧЕСКИЯТ ОПИТ АНТИКОАГУЛАНТИ – ПРАКТИЧЕСКИЯТ ОПИТ 
НА ЕДИНИЧЕН БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪРНА ЕДИНИЧЕН БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР

М. Стоянов, Б. Кунев, К. Джинсов, Ч. Шалганов
Клиника по кардиология, 

Национална кардиологична болница – София

Цел. Да потвърдим безопасността на радиофреквент-
ната катетърна аблация (РФКА) на предсърдно мъждене 
при непрекъсната перипроцедурна терапия с орален ан-
тикоагулант (ОАК) и да докажем безопасността на РФКА 
на фона на непрекъснат ОАК и при други некомплексни 
аблации.

Материал и методи. Събрани са данни за последо-
вателни пациенти, приемащи ОАК, при които е извърше-
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на РФКА в периода 29 април 2017 – 5 юни 2018 г. Анали-
зирани са данните само за пациенти, при които е пред-
приета аблация на фона на терапевтичен INR (при тези 
на аценокумарол) или на фона на директен ОАК (ДОАК) с 
последен прием от 12 до 24 часа преди РФКА.

Резултати. От 102-ма пациенти за РФКА, приема-
щи ОАК, на горните критерии отговарят 64 (38 мъже) 
на възраст 60.4 ± 10.7 г. Аценокумарол са приемали 
12 пациенти. При тях INR е бил 2.38 ± 0.33. При оста-
налите 52-ма пациенти последният прием на ДОАК е 
бил 15.2 ± 3.8 часа преди РФКА (12-24 часа). При 42 от 
тях (72.3%) последният прием е бил 12-15 часа преди 
РФКА. Извършени са 70 аблации – 3 фокални (1 в ляво-
то предсърдие); 29 линейни (2 в ЛП); 3 Хис-аблации; 23 
изолации на белодробни вени (PVI); 12 PVI, съчетани 
с линейна аблация в ДП или ЛП. Двоен транссептален 
достъп и електроанатомичен мепинг са прилагани при 
39 аблации (56%). Иригиран катетър е използван при 
56 аблации (80%). Интрапроцедурно хепарин е при-
лаган при 60 аблации в доза 8441.7 ± 3958.9 UI (600-
16400 UI). Приемът на ОАК е възобновен вечерта след 
аблацията при 65 процедури, на следващия ден – при 
2 процедури, и 2 до 7 дни по-късно – при 3 процедури. 
Регистрирани са усложнения при 4-ма пациенти с PVI 
– 1 перикарден излив, наложил прекратяване на РФКА, 
но без нужда от дренаж или удължаване на болничния 
престой (2.85%); 2 перикардни излива, неналожили 
прекратяване на РФКА; 1 медикаментозна синусова 
брадикардия на 28-ия следпроцедурен ден с имплан-
тация на постоянен пейсмейкър.

Заключение. Извършването на РФКА, включи-
телно комплексна, на фона на непрекъснат прием на 
аценокумарол или с пропускане на 1 доза на ДОАК не-
посредствено преди процедурата е напълно осъщест-
вимо. Сериозните усложнения при PVI в представената 
група са ограничени само до перикардни изливи и чес-
тотата им е напълно сравнима с публикувани данни. 
Усложнения при другите видове аблации изобщо не 
бяха наблюдавани.

П-ІІІ.16. КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО П-ІІІ.16. КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО 
МЪЖДЕНЕ: ВЛИЯНИЕ НА ОБЩАТА АНЕСТЕЗИЯ МЪЖДЕНЕ: ВЛИЯНИЕ НА ОБЩАТА АНЕСТЕЗИЯ 
ВЪРХУ ПРОЦЕДУРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И УСПЕХА ОТ АБЛАЦИЯТАИ УСПЕХА ОТ АБЛАЦИЯТА

В. Трайков1, Д. Марчов1, Н. Младенов2, И. Желева1, 
В. Гелев1

1Клиника по кардиология, 
2Отделение по анестезиология и реанимация, 

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Цел. Катетърната аблация (КА) при предсърдно мъж-
дене (ПМ) е рутинна процедура в инвазивната електро-
физиология, предоставяща възможност за дългосрочен 
контрол на аритмията. Резултатите от КА превъзхождат 
значително възможностите на медикаментозното лече-
ние за контрол на аритмията. Целта на настоящата ра-
бота е да се представи опитът на единичен център по 
отношение на приложението на обща анестезия при КА 

на ПМ и да се установи влиянието ú по отношение на ня-
кои процедурни характеристики и на дългосрочния про-
цедурен успех.

Методи и резултати. За периода 2012-2017 в нашия 
център с катетърна аблация са лекувани 167 пациенти 
с ПМ (пароксизмално при 90,6%), с давност на оплаква-
нията 63,3 ± 61,8 месеца (2-336) и неуспех от лечение с 
1,72 ± 0,6 (0-4) антиаритмични медикамента. При всички 
пациенти е извършена изолация на белодробните вени, 
а при 2,1% е извършена и субстратна модификация. При 
108 пациенти (група 1) процедурата е извършена под 
обща анестезия, а при останалите 59 пациенти (група 2) 
КА е извършена в условията само на седация. Постпро-
цедурно пациентите са проследени за 15,2 ± 13,4 месеца 
(4-60), като след 1,41 ± 0,6 (1-3) процедури дългосрочен 
процедурен успех (липса на аритмии без съпътстващо 
антиаритмично лечение) е постигнат при 79,5% от случа-
ите от цялата кохорта. Усложнения са наблюдавани при 9 
пациенти (4,7%). В група 1 сравнена с група 2 се наблю-
дава статистически значима редукция на общото проце-
дурно време (156,30 ± 42,12 срещу 217,88 ± 97,92 min, 
р < 0,05), на флуороскопското време (26,78 ± 9,29 срещу 
37,55 ± 17,74 min, р < 0,05) и на рентгеновата доза (3,18 
± 3,14 срещу 6,50 ± 4,17 cGy/cm2). Процедурният успех 
от една или повече процедури не се различава значимо 
в двете групи (p = ns). Честотата на усложнения в двете 
групи също е сравнима (p = ns). 

Заключение. КА при ПМ се характеризира с висок 
дългосрочен процедурен успех при приемлив риск от пе-
рипроцедурни усложнения. Приложението на обща анес-
тезия се свързва с по-кратка продължителност на проце-
дурата, както и с редукция на флуороскопското време и 
кумулативната рентгенова доза при същия дългосрочен 
процедурен успех без да увеличава честотата на пери-
процедурните усложнения.

П-ІІІ.17. СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ В ДЕТСКАТА П-ІІІ.17. СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ В ДЕТСКАТА 
ВЪЗРАСТ: РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗРАСТ: РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА 
ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТИЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Т. Балабански, Л. Бърдарска, М. Стоянов, Ч. Шалганов
Национална кардиологична болница – София

Цел. Да се анализират резултати от електрофизио-
логично изследване (ЕФИ) и радиофреквентна аблация 
(РФА) в детската възраст. 

Материал и методи. При пациенти в детска възраст е 
проведено ЕФИ ± РФА. При всички е спазен еднакъв прото-
кол, който включва: обща венозна анестезия при възраст до 
14 год. и седиране при възраст до 18 год.; въвеждане по ве-
нозен път на три диагностични катетъра в сърцето (дясната 
камера, коронарния синус и септалната област на дясното 
предсърдие за регистрация на потенциали от снопа на Хис); 
програмирана камерна и предсърдна стимулация за уста-
новяване на точна електрофизиологична диагноза; РФА 
според съответния електрофизиологичен субстрат; клинич-
но проследяване и холтер-ЕКГ изследване. 

Резултати. В периода от януари 2014 г. до май 2018 
г. (4 години и 5 месеца) е проведено ЕФИ (n = 3) и РФА (n 
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= 53) при 54 пациенти на средна възраст 13.9 ± 6.5 (8-17) 
години. 27 от пациентите са момчета и 27 са момичета. 
Окончателните диагнози след РФА са: А-V нодална риен-
три тахикардия (n = 23), А-V риентри тахикардия при ма-
нифестна допълнителна проводна връзка, WPW синдром 
(n = 19), А-V риентри тахикардия при скрита допълнител-
на проводна връзка (n = 7), камерна екстрасистолна ак-
тивност с произход в аортния корен или задната част на 
митралния клапен анулус (n = 2), идиопатична камерна 
тахикардия (n = 1), предсърдна тахикардия, с произход 
от остиума на коронарния синус (n = 1). ЕФИ доказва 
ускорен идиовентрикуларен ритъм (n = 1), влошено А-V 
провеждане над снопа на Хис (n = 1), запазен резултат от 
предшестваща РФА (n = 1). Всички РФА са успешни. На-
стъпили са 2 усложнения: нарушено А-V провеждане без 
последваща имплантация на пейсмейкър и перикарден 
излив с последващо консервативно лечение. Установен е 
един рецидив при пациент с манифестна дясна предно-
септална проводна връзка.

Заключение. РФА е ефективен и относително безо-
пасен метод за радикално лечение на тахиаритмиите в 
детска възраст.

П-ІІІ.18. ПАЦИЕНТ С ХИПЕРТРОФИЧНА П-ІІІ.18. ПАЦИЕНТ С ХИПЕРТРОФИЧНА 
КАРДИОМИОПАТИЯ С РЕЦИДИВ КАРДИОМИОПАТИЯ С РЕЦИДИВ 

НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ СЛЕД НЕУСПЕШНА НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ СЛЕД НЕУСПЕШНА 
РАДИОФРЕКВЕНТНА ИЗОЛАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНИ РАДИОФРЕКВЕНТНА ИЗОЛАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНИ 

ВЕНИ – НАСОЧЕН ЗА КРИОАБЛАЦИЯ ВЕНИ – НАСОЧЕН ЗА КРИОАБЛАЦИЯ 
НА ПУЛМОНАЛНИ ВЕНИНА ПУЛМОНАЛНИ ВЕНИ

Л. Ангелков, К. Котриков, М. Предовски, 
И. Гарвански и И. Петров

Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център

Представяме клиничен случай на пациент е с из-
вестна необструктивна хиперторофична кардиомиопатия 
с максимална дебелина на междукамерен септум до 21 
mm и доказана инвазивно липса на градиент. През 2015 
г. по повод на регистрирана мономорфна камерна тахи-
кардия му е имплантиран еднокухинен кардиовертер де-
фибрилатор. От около 7 години болния е с анамнеза за 
предсърдно мъждене (ПМ). През февруари 2015 г. при па-
циента е проведена радиофреквентна аблация на кавот-
рикуспидалния истмус по повод на типично предсърдно 
трептене и през май 2016 г. е проведен неуспешен опит 
за изолация на пулмонални вени, като след процедурата 
е с персистиращо ПМ от повече от 12 месеца. В миналото 
болният е лекуван с Кордарон, който е преустановен по-
ради хипертиреоидизъм. С оглед оплакванията на паци-
ента, EHRA II-III ФК и неадекватният ритъмен контрол на 
фона на актуално антиаритмично лечение със соталол се 
взе решение пациентът да се насочи за криоаблация на 
пулмонални вени. След препроцедурна трансезофагеална 
ЕхоКГ (без данни за тромбоза на ухото на лявото пред-

сърдие) и КТ на сърце за обективизиране на анатомията 
на пулмоналните вени при пациента се премина към ин-
вазивното излседване. Процедурата се проведе под обща 
анестезия, с достъп през вена феморалис декстра 15 Fr, 
вена феморалис синистра 6 Fr и вена субклавия синистра 
7 Fr. Въведоха се 4-полюсен диагностичен ЕФ катетер на 
Хис позиция, 10-полюсен диагносричен катетера в КС. 
Проведе се транссептална пункция с игла BRK1 и дълъг 
интродюсер SL1, който впоследствие беше заменен с 15 
Fr интродюсер. Осъществи се радиофреквентна изола-
ция на четирите белодробни вени с криобалон Arctic Front. 
След обективизиране на изолация на четирите белодроб-
ни вени се проведе синхронизирано електрокардиоверзио 
със 100 J бифазен ток, при което трайно се възстанови си-
нусовия ритъм. В хода на болничния престой пациентът 
бе без рецидиви на аритмия. Пациентът бе дехоспитали-
зиран с антикоагулантна терапия с аценокумарол и антиа-
ритмично лечение със соталол 3 х 80 mg.

Заключение. При пациентите с ХКМП поддържането 
на синусов ритъм е важно от хемодинамична гледна точ-
ка, поради важността на предсърдната систолна, висока-
та камерна честота по време на пристъп и рискът от неу-
местен шок от предварително имплантирано устройство. 
Като цяло тези пациенти са показани за ранно насочване 
към изолация на пулмонални вени, особено в случай с 
неадекватен ритъмен контрол на фона на терапия. При 
нашия пациент криоаблацията даде по-ефективен резул-
тат спрямо радиофреквентната аблация.

ПС-ІІІ.19. FLECAINIDE – ПРОТИВОРЕЦИДИВЕН ПС-ІІІ.19. FLECAINIDE – ПРОТИВОРЕЦИДИВЕН 
ЕФЕКТЕФЕКТ

М. Златанова, Н. Пенков, З. Златева
Български кардиологичен институт, Специализирана 
болница за активно лечение по кардиология – Варна

Проведено е сравнително проучване за ефективност-
та на Flecainide и Propafenonе при болни с остро предсърд-
но мъждене с давност до 48 часа. Включени са 65 болни 
(29 жени, 36 мъже) на средна възраст – 61,9 г. ± 12.8 (22-82 
год.). Болните са разделени в две групи. I група, лекувани 
с Flecainide (34 болни) с 4 mg/kg per os, и II група, лекувани 
с Propafenone (31 болни) с 2 mg/kg i.v. инфузия. Ритъмът 
е възстановен след прием на Flecainide при 91% средно 
до 7 h и 22 min и след апликация на Propafenone при 96% 
средно до 5 h и 22 min. При 4-ма болни (3 с Flecainide и 1 
с Propafenone) – медикаментозната конверсия на ритъма 
е неуспешна и е приложено синхронизирано електрокар-
диоверзио. Болните са проследени за период от 18 месе-
ца. Задържалите синусов ритъм до 6-ия месец в групата с 
Flecainide са 64,1%, а в групата с Propafenone – 67,7%; до 
края на първата година в групата с Flecainide – 52,94%, а 
групата с Propafenone – 58,06%; до 18-ия месец съответно 
48,38% за I група и 50,00% за II група.
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ПОСТЕРНА СЕСИЯПОСТЕРНА СЕСИЯ IV. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, ИНТЕРВЕНЦИИ, ХИРУРГИЯ IV. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, ИНТЕРВЕНЦИИ, ХИРУРГИЯ

Модератори: ПРОФ. Н. ЗЛАТАРЕВА, ПРОФ. И. ПЕТРОВ

ПС-ІV.1. ИЗЦЯЛО ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ ПС-ІV.1. ИЗЦЯЛО ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОСТРА ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА ТИП А НА ОСТРА ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА ТИП А 

ПО STANFORD – 12-МЕСЕЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕПО STANFORD – 12-МЕСЕЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

И. Петров, З. Станков, Ив. Ташева и П. Станилов
УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Кардиологичен център

Цел. Представяме случай на пациент с остра дисе-
кация на аортата тип А по Stanford, лекуван изцяло ендо-
васкуларно – имплантация на MFM (multilayerfl owmodu-
lator) стентове в асцендентната и торакалната аорта с 
изцяло перкутанен достъп.

Методи и резултати. Става въпрос за 48-годишен мъж 
с остра дисекация на аортата тип А по Stanford, с КТ данни 
за флеп от проксималната асцендентна аорта до дясната 
обща илиачна артерия, която е с почти напълно оклудиран 
истински лумен и десният крак е в критична исхемия. Пора-
ди критичното състояние на пациента нашият екип взе ре-
шение за незабавна ендоваскуларна процедура – имплан-
тация на два MFM стента (MFM; Cardiatis, Isnes, Belgium) от 
проксималната асцендентна аорта до дисталната торакал-
на аорта. В дясната илиачна артерия бяха имплантирани 
2 нитинолови стента с отличен ангиографски и клиничен 
резултат. Пациентът е асимптомен и проследен с КТ на 6 и 
12 месеца. Резултатът е поразителен – позитивно ремоде-
лиране на аортата, свързано с редукция и тромбозиране на 
изолирания фалшив лумен и запазен кръвоток в супрааор-
талните и висцералните съдове. 

Заключение. Ендоваскуларното лечение при остра 
дисекация на аортата тип А по Stanford с MFM бе животос-
пасяващо в гореописания случай, като при проследяването 
се регистрираха много добри и обнадеждаващи резултати.

ПС-ІV.2. ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРА ПС-ІV.2. ХИБРИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРА 
ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА STANFORD ТИП A ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА STANFORD ТИП A 

И 6-МЕСЕЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕИ 6-МЕСЕЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

И. Петров, З. Станков, Ив. Ташева, П. Станилов
УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, Кардиологичен център

Цел. Представяме случай на пациент с остра дисе-
кация на аортата тип A по Stanford, лекуван хибридно в 
нашата клиника – хирургична резекция на асцендентна-
та аорта PAR и протезиране на асцендентната аорта, и 
последваща ендоваскуларна процедура поради сигни-
фикантна компресия на истинския лумен от фалшивия в 
торакалната и абдоминалната аорта. 

Представяне на случай. Става въпрос за 55-годишен 
мъж с КТ данни за аортна дисекация тип A по Stanford (ви-
зуализира се флеп с начало над аортната клапа, проследя-
ващ се до двете илиачни артерии и сигнификантно компре-
сиран истински лумен). Пациентът е опериран по спешност 
– хирургична резекция на асцендентната аорта PAR и про-
тезиране на асцендентната аорта. Постоперативно се на-
блюдава персистираща висцерална и периферна исхемия 
поради компресията на истинския лумен от фалшивия в 
торакалната и абдоминалната аорта. Нашият Heart team 
взе решение за провеждане на ендоваскуларна процеду-
ра – бяха имплантирани 5 застъпващи се метални стента 
– SinusXLstents (Optimed), в десцендентната и абдоминал-
ната аорта. Непосредствен резултат – централизация на 
кръвотока в истинския лумен, водеща до декомпресията му. 
Кръвотокът в клоновете на аортата остава запазен. Пациен-
тът бе изписан асимптомен в добро общо състояние на 5-ия 
постпроцедурен ден. При 6-месечното проследяване с КТ 
се обективизира запазен резултат от проведеното лечение 
и позитивно ремоделиране на аортата.

Заключение. Хибридният подход за лечение на па-
циенти с дисекация на аортата тип A по Stanford е ефек-
тивен и предоставя 
възможност за из-
ключване на фал-
шивия лумен по 
цялото протежение 
на аортата, поради 
което може да до-
веде до редукция 
на смъртността при 
това заболяване. В 
гореописания слу-
чай методът бе жи-
вотоспасяващ.
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ПС-ІV.3. ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ПС-ІV.3. ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 
НА „ВЛАЖНИЯ“ БЯЛ ДРОБ С ДИНАМИКАНА „ВЛАЖНИЯ“ БЯЛ ДРОБ С ДИНАМИКА

В В-ЛИНИИТЕ ПРИ СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯВ В-ЛИНИИТЕ ПРИ СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Я. Симова, M. Ch. Scali, Q. Ciampi, L. Cortigiani, 
A. Zagatina, P. M. Merlo, A. Djordjevic-Dikic, C. B. Daros, 

A. Varga, K. Wierzbowska-Drabik, J. D. Kasprzak, 
A. Boshchenko, M. Dekleva, И. Петров, Е. Димитров, 

Св. Цонев, C. Carpeggiani, E. Picano
От името на Stress Echo 2020 работната група 
на Италианското дружество по сърдечно-съдова 

ехография (SIECVI)*

Въведение. B-линиите в покой, установени чрез бе-
лодробен ултразвук (LUS), отразяват екстравазалното 
акумулиране на течност в белия дроб и са свързани с 
влошена прогноза. Увеличаването на В-линиите по време 
на стрес-ехокардиография (СЕ) („влажен“ бял дроб) по-
казва развитието на белодробен застой на фона на остра 
застойна сърдечна недостатъчност. 

Цел. Да се оцени функционалната корелация на 
В-линиите по време на СЕ.

Материал и методи. Проведохме стандартна транс-
торакална ехокардиография (TTE) и LUS оценка в покой 
и на върха на натоварването при 1533 пациенти, насо-
чени за СЕ с физическо натоварване (n = 1012) или 
фармакологична СЕ (n = 521: с dipyridamole – n = 418; с 
dobutamine – n = 95, и сadenosine – n = 8) със съмнение 
за или с известна исхемична болест на сърцето или със 
сърдечна недостатъчност в 22 сертифицирани ехограф-
ски лаборатории в 8 страни (Аржентина, Бразилия, Бъл-
гария, Италия, Полша, Русия, Сърбия, Унгария). Оцених-
ме сегментната кинетика (WMSI) при 17-сегментен модел 
на лявата камера (ЛК), с критерии за позитивност при 
СЕ – индукция на регионални нарушения в сегментната 
кинетика (RWMA), при стрес – WMSI > покой. При LUS 
B-линиите се изброяват с опростен 4-позиционен анализ, 
като за всяка позиция се оценяват от 0 = нормален образ, 
A-линии до 10 = сливане на В-линии в бял образ на белия 
дроб. Критерият за позитивност по В-линии е броят на 
В-линии при стрес > покой.

Резултати. Провеждането на LUS бе възможно при 
всички пациенти при време за сканиране < 20 s за всяка 
фаза (покой и максимално натоварване). Положителен 
резултат за СЕ наблюдавахме при 752/1533 болни спо-
ред RWMA (49 %), 562/1533 – според B-линиите (37%), 
223/1533 – според двата критерия (14%), докато 442/1533 
пациенти нямат нито RWMA, нито B-линии (29%). В гру-
пата с RWMA се отчете значима корелация между WMSI 
и B-линиите при върхово натоварване (r = 0.21, p < 0.01). 
При болните без индуцируеми RWMA броят на B-лини-
ите корелира с E/e‘ на върха на натоварването (r = 0.46 
p < 0.001). При сравнение с групата със „сух“ бял дроб 
(без В-линии), в тази с „влажен“ бял дроб се наблюдават 
по-често RMWA, E/e‘ > 15, високостепенна митрална ин-
суфициенция, максимално систолно артериално наляга-
не > 220 mm Hg (фиг. 1). В-линии при обременяване бяха 
налични при 41% от СЕ с физическо натоварване и при 
32% от фармакологичните СЕ (34% с dobutamine и 26% с 
вазодилататори).

Фиг. 1. Патологични промени при СЕ в групите със „сух“ и „вла-
жен“ бял дроб

Заключение. B-линиите могат да бъдат изследвани 
лесно чрез LUS, комбинирано със стандартна ехокарди-
ография по време на физически или фармакологичен 
стрес. Наличие на „влажен“ бял дроб, с поява или уве-
личаване на броя на В-линиите се установява при около 
1 от 3-ма пациенти по време на СЕ, по-често асоциира-
но с индуцируеми RWMA или неисхемични нарушения, 
като диастолна дисфункция, високостепенна митрална 
инсуфициенция или непропорционално увеличение на 
следнатоварването със значително повишение на ар-
териалното налягане. Следователно установяването на 
„влажен“ бял дроб при СЕ е патологична находка, дори 
при липса на индуцируема миокардна исхемия и RWMA.

*Институциите на авторите  стр. 78

ПС-ІV.4. СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ ПС-ІV.4. СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 
СЛЕД ТРАНСКАТЕТЪРНО АОРТНО КЛАПНО СЛЕД ТРАНСКАТЕТЪРНО АОРТНО КЛАПНО 

ПРОТЕЗИРАНЕПРОТЕЗИРАНЕ

Я. Симова, M. F. Costantino, F. Lattanzi,  A. D‘ Andrea, 
R. Citro, A. Zagatina, И. Петров, Е. Димитров, 
Св. Цонев, A. Djordjevic-Dikic, C. Carpeggiani, 

Q. Ciampi, E. Picano
От името на Stress Echo 2020 работната група 
на Италианското дружество по сърдечно-съдова 

ехография (SIECVI)*

Въведение. Стрес-ехокардиографията (СЕ) има 
ключова роля при оценка и определяне на поведение-
то при пациенти с клапни заболявания, но значението ѝ 
след транскатетърно аортно клапно протезиране (TAVI) 
не е напълно уточнено.

Цел. Да се оцени възможността за провеждане и по-
тенциалната клинична стойност на СЕ след TAVI.

Материал и методи. Включихме 39 пациенти (въз-
раст 68 ± 12 години, 18 жени) с предшестваща TAVI (от 
1 ден до 2 години, медиана – 1 седмица) и липсваща 
до умерена митрална регургитация (MR) в покой (MR ≤ 
2, при скала от 0 = липсваща до 3 = високостепенна), 
от 6 сертифицирани ехокардиографски лаборатории 
от 4 държави (България, Италия, Русия, Сърбия). При 
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всички участници проведохме СЕ на лежащ велоерго-
метър при ниска степен на физическо натоварване (n = 
23) или (при невъзможност за физическо натоварване) 
с dobutamine (n = 6), dipyridamole (n = 4), или пейсиране 
чрез външно програмиране на постоянен кардиостиму-
латор (n = 6). Левокамерната (ЛК) сила изчислихме като: 
систолно артериално налягане + трансаортен среден 
градиент (MPG)/телесистолен обем (ESV). Контрактил-
ният резерв на лявата камера (LVCR) се изразява като: 
ЛК сила стрес/ЛК сила покой. Определихме систолното 
пулмонално артериално налягане (SPAP) от скоростта 
на джета на трикуспидалната инсуфициенция. Оцених-
ме B-линиите чрез белодробен ултразвук при опростен 
4-позиционен скен. Определихме систолната функция 
на дясна камера (ДК) чрез систолната екскурзия на три-
куспидалната равнина (TAPSE), фракционирана промя-
на на площта (%FAC) и изобразяване с тъканен доплер 
на систолната скорост на латералната част на пръстена 
на трикуспидалната клапа (TDI-S‘).

Резултати. Получихме интерпретируеми резулта-
ти от СЕ при всички болни. При анализ в цялата група 
установихме увеличение на сърдечния дебит (покой = 
4.1 ± 1.9 спрямо стрес = 6.9 ± 3.4 l/min, p < 0.001) и ЛК 
сила (покой = 5.1 ± 3.2 спрямо стрес = 8.0 ± 5.2 l/min, p 
< 0.001). Нямаше съществена промяна в MPG (покой = 
12.9 ± 10.6 спрямо стрес = 16.8 ± 9.8 mm Hg, p = ns), MR 
степента (покой = 1.1 ± 0.8 спрямо стрес = 0.8 ± 0.6, p = 
ns), E/e‘ (покой = 9.9 ± 3.7 спрямо стрес = 11.5 ± 5.4, p = 
ns), SPAP (покой = 30.1 ± 8.8 спрямо стрес = 35.9 ± 11.9 
mm Hg, p = ns) и TAPSE (покой = 20 ± 4 спрямо стрес = 
23 ± 6 mm, p = ns). При анализ на ниво индивидуален 
пациент 28 болни (72%) имаха нарушен отговор при СЕ 
под някаква форма: клапна функция (MPG > 30 mm Hg, 
n = 4; увеличаване на MR с поне една степен, n = 4); ЛК 
и/или ДК систолна функция (LVCR < 1.5, n = 16; TAPSE 
и/или %FAC, и/или TDI-S‘ стрес ≤ покой, n = 8); ЛК диас-
толна функция (E/e‘ ≥ 15, n = 6; SPAP > 50 mm Hg със 
стрес-покой ∆ > 20 mmHg, n = 3; стрес B-линии > 2 спря-
мо покой, n = 4). 11 пациенти бяха с тройно негативна 
СЕ (ДК и ЛК систолна функция, клапна функция, ЛК ди-
астолна функция), а 15 бяха с единично, 10 – с двойно, 
и 3 – с тройно позитивна СЕ (фиг. 1). 

Фиг. 1. Пациенти с позитивна СЕ по различни параметри

Заключение. Провеждането на СЕ след TAVI е въз-
можно и позволява щателна оценка на аортната и мит-

ралната клапна функция, ЛК систолен и диастолен ре-
зерв, пулмонална хемодинамика и ДК функция. Оценката 
на различни параметри в рамките на едно образно из-
следване допринася за индивидуализиране на функцио-
налния рисков профил.

*Институциите на авторите  стр. 78

П-ІV.5. СТРЕС B-ЛИНИИ С БЕЛОДРОБЕН П-ІV.5. СТРЕС B-ЛИНИИ С БЕЛОДРОБЕН 
УЛТРАЗВУК: ОПТИМАЛНА ТЕХНИКА УЛТРАЗВУК: ОПТИМАЛНА ТЕХНИКА 

НА СКАНИРАНЕ ЗА БЕЛОДРОБНИ КОМЕТИНА СКАНИРАНЕ ЗА БЕЛОДРОБНИ КОМЕТИ

Я. Симова1, M. Ch. Scali2, A. Zagatina3, 
N. Zhuravskaya3, И. Петров1, Е. Димитров1, 
Св. Цонев1, M. Paterni5, M. De Nes2, R. Citro5, 

P. Colonna6, B. Villari7, A. Arystan5, C. Carpeggiani5, 
Q. Ciampi7, E. Picano5

от името на Stress Echo 2020 работната група 
на Италианското дружество по Сърдечно-съдова 

Ехография (SIECVI)*

Въведение. Съществуват различни техники за ска-
ниране с белодробен ултразвук (LUS) за оценка на нали-
чието на B-линии, наричани също белодробни комети – 
важен прогностичен белег за екстравазално акумулиране 
на течност в белия дроб в покой и по време на стрес-ехо-
кардиография (СЕ). 

Цел. Да се анализира пространственото разпределе-
ние на екстравазалната течност в белия дроб („кометна 
карта“) в покой и при СЕ. 

Материал и методи. Проведохме LUS в покой и не-
посредствено след прекратяване на натоварването при 
СЕ на лежащ велоергометър при 135 пациенти (86 мъже; 
възраст 63 ± 11 години, фракция на изтласкване на лява 
камера в покой = 43 ± 11 %) със съмнение за или с из-
вестна сърдечна недостатъчност (n = 115) и/или исхемич-
на болест на сърцето (n = 20). Данните бяха събрани от 
лаборатории от 3 страни (България, Италия и Русия) от 
сертифицирани експерти по ехокардиография, премина-
ли специално обучение за анализ на сегментна кинетика 
и на В-линии. Оценихме B-линиите при сканиране на 28 
междуребрени пространства (МП) по преднолатералната 
гръдна стена, от второ до пето МП, по средноаксиларна 
(СА), предноаксиларна (ПА), средноклавикуларна (СК) и 
парастернална (ПС) линия. Анализирахме В-линиите при 
пълен скан с 28 позиции и съкратени протоколи с 16 по-
зиции (3-то и 4-то МП), 8 позиции (3-то МП), 4 позиции (3-
то МП само СА и ПА) и 1 позиция (ляво 3-то МП, СA). За 
всяка позиция В-линиите се изброяват от 0 = нормален 
образ (черен бял дроб) до 10 = конфлуиращи В-линии 
(бял бял дроб).

Резултати. Получихме интерпретируеми образи 
във всички позиции. B-линии (> 0 в поне едно МП) при 
СЕ бяха налични при 100 пациенти (74%) и липсваха 
при останалите 35. При хоризонтален анализ В-лини-
ите бяха по-изразени в 3-то и 4-то МП (фиг. 1). Офор-
миха се т.нар „мокри зони“ по СА и ПА линии вертикал-
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но. Кумулативното разпределение на В-линиите беше 
асиметрично с доминиране на десния бял дроб в покой 
(дясно/ляво = 1.10) и левия бял дроб при физическо 
натоварване (дясно/ляво = 0.67). При анализ спрямо 
отделните пациенти, чувствителността (> 0 B-линии в 
поне едно МП) беше 100% при 28 позиции и се редуци-
ра до 98% при 16 позиции, 96% при 8, 94% при 4 и 77% 
при сканиране само на 1 позиция. Средното време за 
изобразяване и едномоментен анализ на броя на В-ли-
ниите беше 5 s за позиция. 

Заключение. По време на СЕ „кометната карта“ на 
пространственото разпределение на екстравазалната 
течност в белия дроб следва предсказуем пространствен 
модел с наличие на „мокри зони“, които хоризонтално 
съвпадат с 3-то и 4-то МП, а вертикално – със СА и ПА 
линия. Пълният и време-отнемащ протокол с 28 позиции 
може да бъде опростен почти без загуба на чувствител-
ност до спестяващия време 4-позиционен протокол, пре-
небрегвайки „сухите“ и фокусирайки се върху „мокрите“ 
зони в белия дроб.

Фиг 1. Пространствено разпределение на В-линиите в белия 
дроб при анализ на 28 позиции на гръдния кош в покой и по вре-
ме на СЕ

*Институциите на авторите  стр. 78

П-ІV.6. „ЗАКЛЕЩЕН“ В АОРТНАТА КЛАПАП-ІV.6. „ЗАКЛЕЩЕН“ В АОРТНАТА КЛАПА

N. Stoyanov, E. Eeckhout, H. Roguelov
CHUV – Лозана, Швейцария

Представяме случая на 58-годишна жена с извес-
тен предсърден дефект тип секундум и с имплантиран 
перкутанен септален оклудер (Amplatzer) през ноем-
ври 2017 г. Три месеца след процедурата пациентката 
е приета с оплаквания от прояви на диспнея в покой. 
От ехокардиографията се установява емболизация на 
ASD устройство в лявата камера под аортната клапа със 
скорост на кръвотока 4 m/s през клапата. Пациентката 
е транспортирана в нашата институция за перкутанна 
екстракция на устройството. Eлектрофизиологичен ин-
тродюсер (65 сm 8.5 F) беше пласиран в лявото пред-
сърдие през дефекта на предсърдната преграда. Опи-
тахме се да уловим устройството с различни размери 
примки (goose neck), но това беше неуспешно. Накрая 

захванахме устройството със съдов екстрактор фор-
цепс (3 F/120 cm), но след множество опити се оказа 
невъзможно отделянето му от аортната клапа. Пациент-
ката стана хемодинамично нестабилна и от проведена-
та по спешност ехокардиография се установи перикар-
ден излив. Проведе се перкутанен перикарден дренаж 
с евакуация на 3000 ml кръв от перикарда и в същото 
време направихме автохемотрансфузия на 1500 ml от 
кръвта през наличния феморален достъп. Опитахме да 
извадим въвеждащия катетър и съдовия екстрактор, 
но се оказа невъзможно. Оставихме водещия катетър 
и форцепса в лявата камера и изпратихме пациента в 
операционната зала. ASD устройството, екстракторът и 
водещият катетър бяха отстранени успешно хирургично 
за 45 min. Пациентката бе екстубирана на следващия 
ден и 5 дни след това бе изписана. 

П-ІV.7. НЕПОСРЕДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ П-ІV.7. НЕПОСРЕДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ПЕРКУТАННА БАЛОННА МИТРАЛНА ОТ ПЕРКУТАННА БАЛОННА МИТРАЛНА 
ВАЛВУЛОПЛАСТИКА ПРИ СЪВРЕМЕННА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА ПРИ СЪВРЕМЕННА 

ПОПУЛАЦИЯ ПАЦИЕНТИ С МИТРАЛНА СТЕНОЗАПОПУЛАЦИЯ ПАЦИЕНТИ С МИТРАЛНА СТЕНОЗА

Б. Каратанчева, А. Постаджиян, Б. Финков, В. Велчев
УМБАЛ ”Света Анна” – София

Целта на настоящото проучване е да се оцени ефек-
тивността на ПБМВ при лечение на съвременна попула-
ция пациенти с митрална стеноза при разширяване на 
индикациите чрез анализ на непосредствените резултати 
и усложнения. 

Материал и методи. В проследяването са включе-
ни 100 пациенти с митрална стеноза (МС) след проведе-
на ПБМВ, за периода април 2007 година – април 2014 
година. Протоколът на Центъра включва първоначална 
клинична, лабораторна и ехокардиографска оценка. 
При всички пациенти са проведени трансторакална и 
трансезофагеална ехокардиография (ЕхоКГ) средно 
24-78 часа преди ПБМВ. Непосредствените резултати 
са оценени на 24-тия час след балонната дилатация 
чрез ЕхоКГ изследване, вкючващо М-ЕхоКГ, 2D-ЕхоКГ, 
доплер-ЕхоКГ с пулсираща и непулсираща (непрекъс-
ната) ултразвукова вълна. Специална подготовка при 
пациентите не е провеждана, с изключение на случаите 
с предсърдно мъждене, при които се провежда орална 
антикоагулантна профилактика. Перкутанната митрал-
на комисуротомия е извършена с техника на Inoue при 
всички пациенти. 

Резултати. Непосредствено на 24-тия час след про-
ведената ПБМВ се отчита оптимален резултат при 93% 
(n = 93), като при 7% (n = 7) се отчете субоптимален ре-
зултат. Отчита се статистически значимо нарастване на 
площта на МКО от 1,07 ± 0,16 cm2 на 1,80 ± 0,21 cm2. 
Средният митрален диастолен градиент също спадна 
сигнификантно от 11,36 ± 4,95 mm Hg до 5,60 ± 2,5 mm 
Hg. Нарастването на митралната площ след ПБМВ коре-
лира със сигнификантно спадане на налягането в белод-
робната артерия от 60 ± 13,37 на 50 ± 10,41 mm Hg. В из-
следваната група самостоятелен предиктор за постигане 
на оптимален резултат е времето на полуналягане (РНТ). 
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Също така се доказа, че по-голям изходен МКО води до 
постигане на оптимален резултат (р < 0,024).

Заключение. Получените резултати ни дават осно-
вание да потвърдим ефективността на ПБМВ при лече-
ние на съвременна популация пациенти с митрална сте-
ноза. Разширяването на индикациите за провеждане на 
ПБМВ не води до по-висок риск от усложнения, свързани 
с процедурата.

П-ІV.8. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ П-ІV.8. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ 
СЪС СИНКОПАЛНА СИМПТОМАТИКА СЪС СИНКОПАЛНА СИМПТОМАТИКА 

И ЛЕВОПРЕДСЪРДЕН МИКСОМИ ЛЕВОПРЕДСЪРДЕН МИКСОМ

М. Пашунов, Д. Стойчев, Л. Демиревска, А. Чобанов, 
Т. Вълова, И. Даскалов, М. Младенова, М. Недкова, 

М. Амиорков
Клиника по кардиология, 

Военномедицинска академия – София

Увод. Туморите на сърцето се откриват след раз-
витие на клинична симптоматика и най-често се диаг-
ностицират чрез ехокардиография. При около 90% от 
случаите на първични сърдечни тумори става въпрос за 
миксоми, които се лекуват оперативно, или за саркоми, 
които са с лоша прогноза, независимо от приложената 
терапия. Останалите 10% представляват твърде хете-
рогенна група.

Клиничен случай. Представяме случая на пациентка 
на 61 години със синкопална симптоматика и ретростер-
нална опресия при бързо ходене от 1 година. Проведени-
те доплер-ехография на каротидни артерии, компютърна 
томография на главен мозък и електроенцефалограма 
отхвърлят неврологична генеза на оплакванията. Клинич-
ният преглед не констатира сигнификантни патологични 
находки. Параклиничните изследвания и електрокарди-
ограмата също са нормални. Ехокардиографското 2D и 
3D изследване установява туморна формация в лявото 
предсърдие, заловена на краче за междупредсърдния 
септум. Формацията пролабира частично в лявата ка-
мера по време на диастола, създавайки патологичен 
трансмитрален градиент. Митралната клапа изглежда 
морфологично интактна, но предното митрално платно 
се избутва от формацията и се наблюдава умерена мит-
рална регургитация. Пациентката е насочена за спешна 
кардиохирургична интервенция в условията на ЕКК. Екс-
трахираната формация е с макроскопска характеристи-
ка на миксом. Хистологичното изследване установява 
първичен атриален миксом с полипоидна архитектоника, 
който не показва навлизане в периферните кръвоносни 
съдове. Постоперативният период протича гладко, без 
усложнения и с пълно възстановяване.

Заключение. Синкопалната симптоматика не винаги 
е отражение на ритъмно-проводно нарушение или невро-
логичен проблем. В някои случаи, макар и рядко, може 
да се касае за сърдечен тумор. Ехокардиографското из-
следване като основен метод на избор за диагностика на 
формации в сърдечните кухини трябва да влиза в дифе-
ренциалнодиагностичния алгоритъм при пациентите със 
синкопи с неясна генеза.

П-ІV.9. ПАЦИЕНТ С ЛЯВО-ДЕСЕН ШЪНТ П-ІV.9. ПАЦИЕНТ С ЛЯВО-ДЕСЕН ШЪНТ 
НА ТРИ НИВАНА ТРИ НИВА

Н. Маринов, З. Станков, И. Петров, Я. Симова
ACIBADEM City Clinic Cardiovascular Center

Клиничен случай. Представяме пациент на 69 годи-
ни с прояви на сърдечна недостатъчност и персистиращо 
предсърдно мъждене, постъпващ за инвазивна диагности-
ка по повод на ехокардиографски установена дилатирана 
дясна коронарна артерия и междупредсърден дефект с 
ляво-десен шънт. От ехокардиографията при постъпва-
нето се установи екстремно дилатирана дясна коронарна 
артерия, водеща началото си от десния коронарен синус, 
дилатирана дясна камера със запазена систолна функ-
ция, малък междупредсърден дефект с ляво-десен шънт 
и ехокардиографски изчислен ляво-десен шънт Qp/Qs 1,6. 
Допълнително ехокардиографски се визуализира структу-
ра, заловена за стената на дясно предсърдие, в близост 
до трикуспидалната клапа, която шънтира кръв в дясно-
то предсърдие. Проведе се сърдечна катетеризация, като 
се установи артерио-артериална фистула между лявата 
десцендентна артерия и артерия пулмоналис. Дясната 
коронарна артерия бе екстремно дилатирана, туртуозна, 
със съдова малформация и шънтираща кръв, най-веро-
ятно в дясно предсърдие. От оксиметрията се установи 
ляво-десен шънт с дебит Qp/Qs 1,6. Коронарно-камерни-
те, артерио-артериалните и артерио-венозните фистули 
са изключително редки, с честота в общата популация 
под 0,002%. Диагностицирането на такива малформации 
се осъществява чрез мултимодален подход ангиография 
(основен метод на избор), ехокардиография и мултидетек-
торна компютърна томография. Според препоръките на 
American College of Cardiology/American Heart Association 
„перкутанното или хирургичното затваряне са клас I инди-
кация за лечение на големите фистули“.
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П-ІV.10. РЕДКИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ П-ІV.10. РЕДКИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ 
В КАРДИОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА, РЕФЕРИРАНИ В КАРДИОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА, РЕФЕРИРАНИ 

ЗА КАРДИОХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯЗА КАРДИОХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

В. Горановска, В. Гегусков, Б. Марков, Г. Стоицев, 
Г. Манчев

Клиника по кардиохирургия, 
УМБАЛ „Света Анна“ – София

Цел. Да се представят някои от редките клинични 
случаи в 10-годишната история на нашата клиника. 

Клинични случаи. 1. Повторен рецидив на мик-
сом в ляво предсърдие. Миксомът е най-честият до-
брокачествен сърдечен тумор с честотата 0,5-1 на 1 млн. 
население за година. Почти всички солитарни тумори 
са спорадични (ненаследствени) и рядко рецидивират 
– 1-3% от пациентите. Фамилните миксоми са около 
5% и притежават голяма тенденция към рецидивира-
не – 30-75%. 2. Вродени коронарни артерио-венозни 
фистули. Артерио-венозните фистули на коронарните 
артерии са редки аномалии, засягащи 0,002% от попу-
лацията и са 0,4% от всички сърдечни малформации. 
Представяме случай на 52-годишен мъж с вродена арте-
рио-венозна фистула от RCA и LAD към трункус пулмона-
лис. Пациентът е преценен като неподходящ за транска-
тетърна оклузия и е извършена хирургична облитерация 
на фистулите на биещо сърце без екстракорпорална цир-
кулация. 3. Сърдечна ехинококоза. Сърдечната ехино-
кокоза е рядка манифестация на кистната ехинококоза, 
засягаща 0,5-2% от пациентите с хидатидоза. Предста-
вяме случая на 41-годишен мъж с изолирана сърдечна 
ехинококоза, с локализация в задната и свободна стена 
на лявата камера и в перикарда. 4. Аорто-пулмонална 
фистула – рядко усложнение на аортната дисекация. 
Придобитата аорто-пулмонална фистула е изключител-
но рядка компликация на аортната дисекация. В лите-
ратурата са описани само няколко случая на преживели 
усложнението пациенти. 5. Хирургично лечение на из-
олиран десностранен инфекциозен ендокардит. Изо-
лираният десностранен инфекциозен ендокардит заема 
5-10% от случаите на инфекциозен ендокардит. Трикус-
пидалната клапа е засегната при 2,5-3% от всички случаи 
на инфекциозен ендокардит. Най-честият причинител е 
Staphylococcus aureus. Представяме случай на 32-годи-
шен мъж с изолиран ендокардит на трикуспидална клапа, 
при когото е извършено трикуспидално клапно протези-
ране с биологична клапна протеза.

П-ІV.11. ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ/ДИСФУНКЦИЯ П-ІV.11. ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ/ДИСФУНКЦИЯ 
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТВ ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Р. Маринов, А. Кънева
Клиника по детска кардиология, НКБ – София

Сърцето е комплексна и сложна помпа, която цирку-
лира между две фази: диастола, по време на която съот-
ветстващата камера позволява на кръвта да се влее от 
резервоарна кухина (предсърдие) под ниско налягане, и 

систола, по време на която камерата чрез бързо повиша-
ващото се налягане изхвърля кръвта в прилежаща арте-
риална система. Систолният и диастолният цикъл на сър-
цето не са автономни. Те имат сложни взаимодействия с 
взаимосвързани времеви сегменти на сърдечния цикъл. 
Въпреки че при възрастни пациенти е въведена като от-
делна нозология „диастолна сърдечна недостатъчност 
със запазена систолна функция“, в детска възраст (ДВ) е 
почти невъзможно самостоятелно въвеждане на подобна 
нозологична единица. Това се базира, от една страна, на 
комплексната анатомия при различните заболявания в 
ДВ и най-вече на различните възрастови периоди до из-
растването на детето, както и променената пред- и сле-
доперативна анатомия при корекция на сложните вроде-
ни заболявания (ВСМ). Напредъкът в ехокардиографията 
спомогна за дешифриране на морфологичната и физиоло-
гичната изява на вродените и придобити сърдечни заболя-
вания и увеличава разбирането ни за диастолна функция 
и дисфункция. Развиващата се концепция за систолна и 
диастолна сърдечна недостатъчност като отделни заболя-
вания ни помага да разберем клиничната и хемодинамич-
ната изява на заболяванията и да разработим стратегия за 
лечение при педиатрични пациенти със сложни сърдечни 
заболявания. В кратко резюме се предлага преглед и ана-
лиз на параметрите на диастолната функция и дисфунк-
ция в ДВ и се прави опит за стандартизиране на отделните 
измервания в протокол за практическо приложение в еже-
дневната ЕхоКГ практика.

П-ІV.12. СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАСЯГАНЕ П-ІV.12. СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАСЯГАНЕ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТАЛАСЕМЯ МАЙОР – ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТАЛАСЕМЯ МАЙОР – 
БИОХИМИЧНИ И ЕХОКАРДИОГРАФСКИ БИОХИМИЧНИ И ЕХОКАРДИОГРАФСКИ 

ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ

М. Димова¹, Б. Каназирев¹, В. Калева², В. Златева¹, 
К. Петрова², Я. Бочева³, С. Николова4

1Клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Св. Марина“, 
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, 

Медицински университет – Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, 

МБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет – Варна
3Централна клинична лаборатория, 

МБАЛ „Св. Марина“  – Варна
4Катедра по социална медицина и организация 

на здравеопазването, МУ – Варна

Въведение. Основната причина за заболяемост 
и смъртност сред пациентите с таласемия майор (ТМ), 
въпреки значимия напредък в грижата за тях, си остава 
сърдечно-съдовото засягане. Два са основните патофи-
зиологични механизъма на миокардно увреждане  ми-
окардна сидероза и  повишено колагеново отлагане в ин-
терстициума с развитие на левокамерна хипертрофия в 
резултат на хроничното хипоксично състояние.

Целта е да се установи наличието на миокардна 
дисфункция и/или сърдечна недостатъчност при пациен-
ти с ТМ, провеждащи редовно хемотрансфузии и хела-
тиращо лечение в Центъра по тромбоцитопении и редки 
анемии към МБАЛ “Св. Марина“ – Варна.
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Материал и методи. Изследвахме 37 пациенти с 
ТМ, на възраст  32,35 ± 10,93 (54% жени) и 50 здрави 
контроли, съответстващи им по възраст и пол, чрез дву-
размерна ехокардиография, стрейн, стрейн рейт, МРТ, 
NT-proBNP и съпоставихме тези образни и биохимични 
показатели.

Резултати. Пациентите с ТМ имат повишена ле-
вокамерна мускулна маса, увеличен индексиран обем 
на лявото предсърдие, намалена систолна миокардна 
скорост и по-ниски стойности на стрейн и стрейн рейт 
в сравнение с контролите. Положителна корелация се 
установява между индексираната левокамерна мускул-
на маса и индексирания обем на лявото предсърдие, 
т.е. с увеличението на левокамерната мускулна маса се 
увеличава и обемът на лявото предсърдие, r = 0,480, p 
= 0,004; Отрицателна корелация се установява между 
индексираната левокамерна мускулна маса и систолна-
та миокардна скорост, т.е. с увеличението на мускулната 
маса, намалява систолната скорост на миокарда, изме-
рена чрез тъканен доплер, r = 0,566, p = 0,0001. Не се 
установи корелация между стойността на Т2* и стрейн, 
r = 0,164, p = 0,386; Не се установи и корелация между 
Т2* и NT-pro-BNP, r = 0,032, p = 0,863. Не бе констатира-
на положителна корелация между стойността на Т2* и 
ФИ, r = 0,171, p = 0,350.

Заключение. При пациентите с ТМ  се наблюдават 
рано настъпващи промени в сърдечната структура и 
функция, като резултат и по двата описани патофизио-
логични механизъма. Желязното миокардно обреме-
няване, оценено чрез стойността на Т2* при МРТ, не 
корелира с ехокардиографските показатели – фракция 
на изтласкване и стрейн, нито със стойността на NT-
proBNP.

П-ІV.13. ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА КОРОНАРЕН СТЕНТ П-ІV.13. ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА КОРОНАРЕН СТЕНТ 
В АОРТАТА ПРИ СТЕНТИРАНЕ НА ДКАВ АОРТАТА ПРИ СТЕНТИРАНЕ НА ДКА

Н. Петров, М. Пехливанова, Ц. Велкова, 
Д. Хазърбасанов

УМБАЛ „СОФИЯМЕД“

Представеният случай описва дислокация на коро-
нарен стент при стентиране на остиална стеноза на дяс-
ната коронарна артерия с ляв радиален достъп. Експан-
дираният стент емболизира върху въвеждащия катетър. 
Премина се с по-голям балон и се разду в дисталния край 
на стента, като се стабилизира към края на въвеждащия 
катетър и цялата система се издърпа към а. аксиларис, 
където се имплантира стентът, като се оптимизира раз-
мерът с периферен балон. С феморален достъп се за-
върши коронарната интервенция с имплантация на стент 
в остиума на дясна коронарна артерия. При проследя-
ването на пациента 3 месеца по-късно се констатира, че 
периферният стент е проходим и е на мястото на първо-
начална имплантация.

П-ІV.14. РОЛЯ НА 3D-ТРАНСТОРАКАЛНАТА П-ІV.14. РОЛЯ НА 3D-ТРАНСТОРАКАЛНАТА 
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ПЪРВИЧНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ПЪРВИЧНА 
ТРИКУСПИДАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТТРИКУСПИДАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

А. Чобанов, И. Даскалов, Л. Демиревска, М. Недкова, 
Д. Стойчев, М. Младенова, М. Пашунов
Клиника по кардиология, ВМА – София

Увод. Първичната трикуспидална недостатъчност 
представлява 8-10% от причините за дясна сърдечна не-
достатъчност, като в част от случаите се дължи на ано-
мален брой на платната на трикуспидалната клапа (ТК).

Клиничен случай. Представяме пациент с анамнес-
тични данни за дългогодишна артериална хипертония и 
перманентно предсърдно мъждене, без данни за предше-
стващо белодробно заболяване, постъпил в Клиниката с 
периферен оточен синдром и силно ограничен функцио-
нален капацитет. Проведената преди година коронарна 
ангиография не е установила коронарна болест. Клинич-
ният преглед показа увредено общо състояние, нормална 
аускултаторна белодробна находка, еуаритмична сърдечна 
дейност, холосистолен шум с инспираторно усилване, хе-
патомегалия, асцит и изразени периферни отоци. Лабо-
раторните изследвания не показаха значими отклонения. 
Рентгенографията на бял дроб не установи белодробен 
застой и промени в белодробния паренхим. Eхокардиогра-
фията показа запазени размери и кинетика на лявата каме-
ра (ЛК) с ФИ 60%; дилатирано ляво предсърдие – 36 ml/m²; 
лекостепенна митрална инсуфициенция; дилатирана дясна 
камера (ДК) – 64/42 mm, и дясно предсърдие – 94 ml/m², 
със запазена ДК систолна функция: TAPSE 22 mm, PW-TD 
s` на трикуспидалния пръстен 14,4 cm/s, FAC 48%; дилати-
ран ТК пръстен с миксоматозно променени платна, с липса 
на коаптация; високостепенна трикуспидална регургитация 
сVC 12,4 mm, PISA radius 1,3 cm, EROA 43 mm. 2D speckle 
tracking ехокардиографията показа запазен глобален лонги-
тудинален систолен стрейн на ЛК: –21,5%, и на ДК: –25,0%. 
3D трансторакалната ехокардиография (3D-ТТЕ) в режим 
Real Time установи наличие на 4 платна на ТК с липса на 
коаптация по време на систола (фиг. 1). След проведено-
то диуретично лечение и отбременителна коремна пункция 
декомпенсационните прояви отзвучаха. Препоръчана беше 
пластична реконструкция на ТК, която пациентът отказа.

Заключение. 3D-ТТЕ в режим Real Time е метод на 
избор за оценка на морфологията на ТК при данни за 
първична трикуспидална недостатъчност.

Фиг. 1. 3D-ТТЕ на ТК. Визуализират се четири платна на клапата 
с липса на коаптация в крайна систола
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П-ІV.15. ОЦЕНКА НА АОРТНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ П-ІV.15. ОЦЕНКА НА АОРТНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ 
ПРИ ЗДРАВИ ДОБРОВОЛЦИПРИ ЗДРАВИ ДОБРОВОЛЦИ

А. Чобанов, И. Даскалов, Л. Демиревска, М. Недкова
Клиника по кардиология, ВМА – София

Увод. Промените в еластичността на аортата са 
признак за неблагоприятни структурни и функционални 
промени в съдовата стена. Приемат се за ранен белег на 
таргетно органно увреждане при пациенти с артериална 
хипертония, коронарна болест, левокамерна диастолна 
дисфункция, захарен диабет и бъбречна недостатъчност.

Целта на това проучване е да се направи анализ на 
надеждността на спектралната пулсова тъканнодоплеро-
ва ехокардиография (ТДЕ) като алтернативен метод на 
скоростта на пропагация на пулсовата вълна (PWV) за 
оценка на аортната еластичност. 

Материал и методи. Изследвани са 473 здрави до-
броволци (254 мъже и 219 жени) на възраст от 20 до 69 
години. Еластичността на аортата е оценена чрез измер-
ване на PWV (каротидо-феморален метод) и скоростите 
на предна аортна стена със спектрална пулсова ТДЕ от 
парастернална дълга ос (фиг. 1). Надеждността на апро-
бираната методика е оценена с интраклас корелационен 
коефициент (ICC), а специфичността и надеждността 
чрез ROC анализ.

Резултати. Установихме значима негативна корела-
ция между PWV със систолната тъканна скорост на пред-
ната аортна стена (Sao) (r = -0,451, р = 0,0061) и ранната 
диастолна скорост (Еао) (r = -0,514, p = 0,0018). Не ус-
тановихме подобна корелация с късната диастолна ско-
рост на предна аортна стена (Аао). Бяха изведени средни 
стойности със стандартно отклонение на Sao, Еаo. Запа-
зена аортна еластичност може да се предскаже при Sao 
≥ 12,3 cm/s (чувствителност 95% и специфичност 89%; 
p < 0.0001) и при Еао ≥ 13,2 cm/s (чувствителност 92% и 
специфичност 96%; p < 0.0001).

Заключение. Спектралната пулсова ТДЕ е лесен 
и надежден метод, който може да бъде алтернатива за 
оценка на аортната еластичност. Изведените стойности 
за Sao и Eao са важна стъпка в прилагането му като ин-
струмент за оценка и откриване на субклинични уврежда-
ния при пациентите.

Фиг. 1. 2D ЕхоКГ в режим на спектрална пулсова ТДЕ с пробен 
обем върху предната стена на аортата на 3 cm над аортната клапа

П-ІV.16. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СТАНДАРТНА РЕ-П-ІV.16. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СТАНДАРТНА РЕ-
НАЛНА СИМПАТИКУСОВА ДЕНЕРВАЦИЯ НАЛНА СИМПАТИКУСОВА ДЕНЕРВАЦИЯ 

И РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ И РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ЛЕЗИИ В КЛОНОВЕТЕ НА РЕНАЛНАТА АРТЕРИЯ ЛЕЗИИ В КЛОНОВЕТЕ НА РЕНАЛНАТА АРТЕРИЯ 
(Y-PATTERN) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕРАПЕВТИЧНО (Y-PATTERN) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕРАПЕВТИЧНО 
РЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯРЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

И. Петров, И. Ташева, И. Гарвански, З. Станков, 
Я. Симова

Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център

Цел. Да се оцени ефикасността на нов подход при 
реналната симпатикусова денервация с допълнителни 
лезии в клоновете на главната ренална артерия, върху 
контрола на артериалното налягане (АН) при пациенти 
с медикаментозно резистентна артериална хипертония 
и да се сравни с ефекта при пациенти след стандартна 
денервация само в главната ренална артерия.

Материал и методи. Проведохме ренална денерва-
ция при 119 последователни пациенти с резистентна ар-
териална хипертония и средна възраст 60 ± 13 год. При 
68 пациенти процедурата се проведе чрез феморален 
достъп, а при 51 – през артерия брахиалис. При 80 па-
циенти, третирани със стандартна ренална денервация, 
средният брой аблационни точки двустранно бе 12.0 ± 
3.0, а при 39 пациенти в Y-pattern групата – 20.4 ± 3.9 (P 
< 0.001). При пациентите бяха отчетени изходните стой-
ности на артериалното налягане, както и амбулаторните 
стойности на 1-ви, 3-ти и 6-и месец. Пре- и постпроце-
дурно при пациентите се проследиха стойностите на 
серумен креатинин. 

Резултати. Успешна ренална денервация се постигна 
при всички 119 пациенти. Офисното артериално налягане 
в началото бе средно 170 ± 17/93 ± 10 mm Hg за стандарт-
ната група и 169 ± 13/96 ± 9 mm Hg за Y-pattern групата. 
Не се отчетоха сериозни нежелани събития по време на 
процедурите и периода на проследяване. Статистичес-
ки значимо понижение на стойностите на артериалното 
налягане се постигна и в двете групи след ренална де-
нервация. Проведеното на 6-ия постпроцедурен месец 
24-часово холтер-мониториране показа статистически 
значимо (p = 0.002) по-изразено понижение на средното 
систолно артериално налягане в Y-pattern групата (-22.1 
± 15.4 mm Hg), сравнено със стандартната група (-11.8 
± 16.2 mm Hg). Промените в офисното диастолно АН и 
тези, отчетени при амбулаторното мониториране, на 6-ия 
месец също са по-изразени в Y-pattern групата. Промен-
ливите, касаещи вариабилността на АН, се подобриха и 
в двете групи. 

Заключение. Реналната денервация чрез използ-
ването на по-голям брой лезии в комбинация с денерва-
ция в разклоненията на реналната артерия се свързва 
със статистически значимо понижение на стойностите 
на систолното и диастолното налягане в сравнение със 
стандартната група в нашето едноцентрово кохортно про-
учване. Използването на брахиален достъп за ренална 
денервация е безопасно за пациента.
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ ПОСТЕРНА СЕСИЯ V. ВАРИЯV. ВАРИЯ

Модератори: М. ЦЕКОВА, ПРОФ. Ф. НИКОЛОВ

П-V.1. ТРАНСКАТЕТЪРНО ЛЕЧЕНИЕ П-V.1. ТРАНСКАТЕТЪРНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ПАЦИЕНТКА С ОСТРА ОКЛУЗИЯ НА ДЯСНА НА ПАЦИЕНТКА С ОСТРА ОКЛУЗИЯ НА ДЯСНА 

КАРОТИДНА АРТЕРИЯКАРОТИДНА АРТЕРИЯ

И. Петров1, М. Клисурски2, И. Ташева1, З, Станков1, 
Я. Симова1, П. Поломски1

1Клиника по кардиология, ангиология и електрофизио-
логия, 2Клиника по неврология, 

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно -съдов център – С офия

Представяне на случай. 57-годишна жена постъпва 
в болница по район със остро настъпил неврологичен 
дефицит – невъзможност да говори и да движи левите 
крайници. След започване на незабавна тромболитична 
bridging-терапия, е трансферирана до нашата клиника 
на 4-тия час от началото на симптоматиката. При хос-
питализацията пациентката е с централна левостранна 
хемиплегия и моторна афазия, NIHSS – 13 точки, GLCS 
– 17. Проведената ангиография обективизира оклузия 
на дясна вътрешна каротидна артерия, TICI 0 кръвоток 
в дясната MCA и ACA. Пациентката е с индикация за ен-
доваскуларна интервенция IIbB съгласно ръководствата 
на AHA/ASA. 

Интервенция. Планирахме реканализация на RICA 
със система Penumbra. Процедурата се проведе през 
десен феморален съдов достъп, 6 Fr. Направена бе се-

лективна канюлация на RCCA със катетър Benchmark, 
последвана от пласиране на катетър ACE в проксимал-
ната част на RICA. Проведоха се многократни тромбас-
пирация на RICA със Penumbra аспирационна система. 
По водач 0,014’’ катетър 3MAX се пласира селективно в 
M1 сегмента, след което се проведе тромбаспирация. В 
края на процедурата пациентката беше без остатъчна 
тромбоза и с TICI 3 кръвоток във всички описани сег-
менти. Времето от пункцията до реканализация беше 
60 min. 

Заключение. Транскатетърната механична рекана-
лизация e терапевтична опция при пациенти с остра ка-
ротидна или MCA оклузия. Modifi ed Rankin scale беше 3 
на 90-ия ден след процедурата.

П-V.2. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА КРЪВОТОКА П-V.2. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА КРЪВОТОКА 
ЧРЕЗ ИМПЛАНТАЦИЯ НА НЕПОКРИТ СТЕНТ ЧРЕЗ ИМПЛАНТАЦИЯ НА НЕПОКРИТ СТЕНТ 

ПРИ УСЛОЖНЕНА ТИП А И ТИП Б ДИСЕКАЦИЯПРИ УСЛОЖНЕНА ТИП А И ТИП Б ДИСЕКАЦИЯ

И. Петров, З. Станков, И. Ташева, С. Павлова
„Аджибадем Сити Клиник”, 

Сърдечно-съдов център – София

Ние представяме анализ, който сравнява аортни мор-
фологични и клинични резултати при 20 пациенти, тре-
тирани ендоваскуларно чрез имплантация на непокрит 
стент, комбинирано или не с имплантация на стент-графт 
или оперативно лечение в контекста на лечение на остра/
хронична усложнена аортна дисекация тип А или тип В.

Цел и методи. Основна цел е да се покаже индукция 
на ремоделиране на аортата чрез понижаване на наляга-
нето във фалшивия лумен и увеличаване на размера на 
истинския лумен чрез имплантация на непокрит стент и 
централизация на кръвотока. Крайни точки са преживя-
емост, проходимост на интервенираните съдове, еволю-
ция на истинския и на фалшивия лумен.

Резултати. Всички пациенти са проследение чрез 
провеждане на компютърна томография (аортография) 
на 6-ия месец и на първата година от проведената интер-
венция. Сравнен е диаметърът на двата лумена преди 
и след провеждане на ендоваскуларното лечение (табл. 
1). Резултатите показват статистически значими разлики, 
проходими стентове, както и подобрение в симптомати-
ката при всички пациенти. Както общата смъртност, свър-
зана с аортата, така и тази в общата група пациенти е 0%.
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 Before After p-value 

True lumen 7.46 ± 6.01 23.94 ± 7.27 < 0.001

False lumen 27.97 ± 11.04 13.85 ± 12.21 < 0.001

Заключение. Концепцията за централизация на кръ-
вотока при усложнена аортна дисекация тип А или тип Б 
с непокрити стентове е безопасна, води до положително 
ремоделиране на аортата и отлична преживяемост.

П-V.3. РАНЕН ОПИТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ П-V.3. РАНЕН ОПИТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
НА ВИСОКОРИСКОВИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД НА ВИСОКОРИСКОВИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД 

ТРАСНКАТЕТЪРНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА АОРТНА ТРАСНКАТЕТЪРНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА АОРТНА 
КЛАПНА ПРОТЕЗАКЛАПНА ПРОТЕЗА

И. Петров, И. Ташева, З. Станков, Я. Симова, 
С. Павлова

Аджибадем Сити Клиник, Кардиологичен център – София

Цел. Аортната стеноза е най-честата клапна лезия 
с нарастваща социална значимост поради застаряване 
на населението, полиморбидност на пациентите и висо-
ка смъртност при нелекуваните пациенти. Представяме 
група от 52-ма пациенти с тежка аортна стеноза и висок 
оперативен риск, при които избраният терапевтичен под-
ход е минимално инвазивна техника – транскатетърна 
имплантация на саморазтваряща се (self-expandable) 
аортна клапна протеза (TAVI).

Материал и методи. През периода от февруари 
2014 г. до април 2018 г. са проследени с най-малко ед-
ногодишно проследяване серия от 52-ма последователни 
пациенти, от които 32-ма са мъже и 20 – жени, на средна 
възраст 75 ± 7,6. За всички болни имаме данни от просле-
дяване на първия, шестия месец и след 1 година. Всички 
пациенти са с изчислен висок оперативен риск: среден 
STS score 15,3 ± 3,7 и среден Euroscorе 21,4 ± 13,9. Ин-
дикирани са като подходящи за TAVI според Heart team. 
Предоперавно са измерени показатели с трансторакална 
и трансезофагеална ехокардиография и компютър-томо-
графска аортография. Пациентите са проследени относ-
но клинична и ехокардиографска еволюция на имплан-
тираната клапа по следните показатели: функционален 
клас (ФК) по NYHA, максимален и среден трансклапен 
градиент, и фракция на изтласкване (ФИ).

Резултати. Динамиката в трансаортните градиенти 
е: изходен максимален градиент 80,9 ± 17,6 и среден 
градиент 46,8 ± 11,2, като на първия месец са съответ-
но 12,1 ± 5,9 и 8,3 ± 5,2. На 6-ия месец резултатите са: 
пиков градиент - 12,0 ± 7,0 и 5,5 ± 2,8 (P ≤ 0,001 за всички 
сравнения). NYHA ФК се променя от изходен 3,1 ± 0,6 на 
2,0 ± 0,5 на 1-вия месец и 2,0 ± 0,6 на 6-ия месец (P ≤ 
0,001 за всички сравнения). ФИ не се променя същест-
вено. Безопасността на процедурата оценихме според 
честотата на интра- и постпроцедурни усложнения: брой 

инсулти (1 пациент) и имплантирани постоянни електро-
кардиостимулатори (РМ) (11 пациенти – 55%), парапро-
тезни регургитации (2-ма пациенти с умерена на 6-и ме-
сец), смъртност (2-ма пациенти), дни реанимационен и 
болничен престой.

Заключение. Нашият първоначален опит с TAVI 
показа ефективност на процедурата, на фона на при-
емлива честота на усложнения при високорискови па-
циенти.

П-V.4. ПЛАСТИКА НА МИТРАЛНАТА КЛАПА – П-V.4. ПЛАСТИКА НА МИТРАЛНАТА КЛАПА – 
МЕТОД НА ИЗБОР ПРИ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ МЕТОД НА ИЗБОР ПРИ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА МИТРАЛНАТА КЛАПНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯНА МИТРАЛНАТА КЛАПНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

Г. Манчев, В. Гегусков, В. Горановска, Г. Стоицев
Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Анна” – София

Клапносъхраняващата хирургия на митралната кла-
па се приема като първи метод на избор за оперативно 
лечение при почти всяка митрална патология. Комплекс-
ната структура на митралния клапен апарат изисква ща-
телна предоперативна оценка и много добри тхнически 
умения на хирурга за постигане на желания резултат 
след пластика на митралната клапа.

Целта на настоящото проучване е да се направи 
ретроспективен анализ на всички пациенти, при които е 
реконструирана митралната клапа – при изолирани клап-
ни и при комбинирани операции.

Материал и методи. В УМБАЛ „Св. Анна” – София, 
от 2010 до 2017 г. са извършени на 348 реконструкции на 
митралната клапа по повод на различна патология – де-
генеративна клапна болест, миксоматозна дегенерация, 
функционална митрална регургитация, исхемична мит-
рална регургитация. При всички пациенти е имплантиран 
ринг. При 32-ма пациенти са имплантирани Гортекс нео-
хорди. При 18 пациенти е извършена резекция на участък 
от предно или задно платно. При 27 пациенти е извърше-
на трансекция на хорди. 

Резултати. Ранната постоперативна смъртност (до 
30-ия ден) е 4,2%. 91% от пациентите са изписани при 
0 или 0+ резидуална митрална инсуфициенция, 7.2% 
при I степен и 1,8% при I-II степен. В ранния постопе-
ративен период 72% от пациентите са в NYHA клас I, 
21% клас II и 7% в клас III. За седемгодишен период 
3,6% от пациентите са постъпили за реоперация на 
митралната клапа по повод високостепенна митрална 
инсуфициенция или разширена симптоматика на сър-
дечна недостатъчност. 

Заключение. Клапносъхраняващата митрална хи-
рургия има по-ниска честота на усложнения и смъртност 
в сравнение с митралното клапно протезиране. Затова в 
болница „Св. Анна” тя е предпочитан метод при болни с 
подходяща морфология на клапата.
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П-V.5. ПРЕДОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ П-V.5. ПРЕДОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА ПАЦИЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪРДЕЧНА НА ПАЦИЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪРДЕЧНА 
ОПЕРАЦИЯ С БРОНХИАЛНА АСТМА И ХОББОПЕРАЦИЯ С БРОНХИАЛНА АСТМА И ХОББ

Е. Стойкова-Иванова
Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ ,,Св. Марина“, 

Медицински университет – Варна

Споделяме опита си относно пациенти, страдащи от 
бронхиална астма и ХОББ, нуждаещи се от предопера-
тивна дихателна рехабилитация поради понижени диха-
телни показатели. Наличието на тези заболявания може 
да доведе след сърдечна операция до сериозни наруше-
ния от страна на белия дроб и оперативните рани.

Цел
  Повишаване на ФЕВ 1/ФВС
  Предотвратяване на дихателни усложниния след 

екстубация на пациента
  Гладък следоперативен период
  Подобряване на качеството на живот на оперира-

ните пациенти
Материл и методи. Пациентите се обучават от ре-

хабилитационния екип на Клиниката по кардиохирургия и 
изпълняват комплекса от дихателни упражнения в продъл-
жение на 2 седмици, 4-5 пъти дневно. След този период се 
прави контролен ФИД и се отчита дали има подобрение на 
дихателните показатели, на базата на което се взема ре-
шение дали пациентът може да бъде опериран. Комплек-
сът подобрява механиката на дишане чрез: повишаване 
на еластичността на диафрагмата; засилване на интер-
косталната мускулатура; увеличаване на експириума.

Резултати
  Възможност за ранна екстубиране на пациента
  Намаляване на реинтубациите
  Намаляване на относителния дял на усложненията 

по отношение на дихателната система
  Ранно раздвижване
Заключение. По-бързо и неусложнено възстановя-

ване на пациента и връщането му в естествената среда.

П-V.6. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДВТ И БТЕ П-V.6. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДВТ И БТЕ 
ПРИ СЪПЪСТВАЩ ЗНАЧИМ КОМОРБИДИТЕТ ПРИ СЪПЪСТВАЩ ЗНАЧИМ КОМОРБИДИТЕТ 
И ПРОТЕКЪЛ С ХЕМОРАГИЧНИ УСЛOЖНЕНИЯИ ПРОТЕКЪЛ С ХЕМОРАГИЧНИ УСЛOЖНЕНИЯ

Г. Тодоров, И. Неновски, А. Андреев, С. Йовчев, 
М. Григоров, П. Гацов

Клиника по кардиология – ОКИЛ, ІІ МБАЛ – София

Представен е клиничен случай на БТЕ при пациент 
със съпътстващ ХУХК и пемфигус, протекъл с масивни 
подкожни кръвоизливи, довели до хиповолемичен шок на 
фона на антикоагулантна терапия. Източник на емболи-
зацията е ДВТ в дясната поплитеална вена, като остатъч-
ният тромб е подвижен и навлиза във феморалната вена. 
В резултат на терапията тромбът е лизиран напълно и 
няма рецидив на емболизма.

П-V.7. WП-V.7. WhatshatsAApppp СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ:  СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ: 
ДИСТАНЦИОННО РАЗЧИТАНЕ НА СЕГМЕНТНИ ДИСТАНЦИОННО РАЗЧИТАНЕ НА СЕГМЕНТНИ 

НАРУШЕНИЯ В КИНЕТИКАТАНАРУШЕНИЯ В КИНЕТИКАТА

Я. Симова, C. C. de Azevedo Bellagamba, M. Ch. Scali, 
Q. Ciampi, И. Петров, Е. Димитров, Св. Цонев, 
J. L. de Castro e Silva Pretto, A. Djordjevic-Dikic, 
C. Dodi, L. Cortigiani, A. Zagatina, P. Trambaiolo, 

M. А. R. Torres, R. Citro, P. Colonna, M. Paterni, E. Picano
От името на Stress Echo 2020 работната група 
на Италианското дружество по сърдечно-съдова 

ехография (SIECVI)*

Въведение. Повсеместното разпространие на смарт 
телефони и социалната мрежа WhatsApp предоставят 
уникална възможност за неограничен достъп до дистан-
ционно придобиване на експертиза за стрес-ехокарди-
ография (СЕ).

Цел. Да се оцени възможността и достоверността на 
WhatsApp-СE. 

Материал и методи. Набор от 20 СЕ видеоклипа са 
разчетени в случаен ред от 10 изследователи от 5 различ-
ни страни (Италия, Бразилия, Сърбия, България и Русия), 
с възможност за избор на 1 от 6 отговора. Златният стан-
дарт за оценка на точността е експертно становище от цен-
тралната ехо-лаборатория, в съответствие с ангиографско 
верифициране (0 = грешен отговор, 1 = верен отговор). Съ-
щият набор от 20 СЕ изследвания е разчетен в случайна по-
следоватеност и след период от поне 2 месеца на работна 
станция и през WhatsApp апликация на телефон. Образите 
на нативните клипове в avi-формат са филмирани с теле-
фон (Samsung Galaxy Grand Prime Duos), докато вървят на 
работна станция, от един изследовател и са разпратени до 
10 изследователи в различни части на света чрез WhatsApp 
на смартфон. Отчита се качеството на образите по отно-
шение на сегментната кинетика (от 0 = невъзможни за ин-
терпретиране, до 3 = отлично качество). Използвахме kappa 
(k) статистика за оценка съвпадението на отговорите между 
един и същ и между различните изследователи.

Резултати. Наблюдавахме подобно качество на обра-
за на работна станция и чрез WhatsApp (2.0 ± 0.5 спрямо 
2.4 ± 0.7, p = ns). Средното време за разчитане на случай е 
сходно при сравнение между работна станция и WhatsApp 
(90 ± 39 спрямо 82 ± 54 s, p = ns). Диагностичната точност 
на 10 изследователи не се различава съществено между 
работна станция и WhatsApp (84 спрямо 91%, p = ns). Съв-
падението в разчитането на един изследовател (работна 
станция спрямо WhatsApp) е добро (k = 0.81 ± 0.14).Съв-
падението в разчитането между отделните изследователи 
също е добро и подобно за работна станция (k = 0.69), как-
то и за WhatsApp (k =0 .72), p = ns (фиг. 1). 

Заключение. Диагностичната точност при интер-
претацията на СЕ от сертифицирани изследователи е 
висока и подобна за работна станция и за WhatsApp. Ка-
чеството на образите за анализ на сегментна кинетика не 
се нарушава съществено при използване на WhatsApp. 
WhatsApp СЕ с дистанционно разчитане на сегментни 
нарушения в кинетиката е възможно и лесно решение 
за провеждане на това високоспециализирано ехокарди-
ографдко изследване.
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П-V.8. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПРИ ФАМИЛЕН П-V.8. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПРИ ФАМИЛЕН 
РЕЦИДИВИРАЩ МИКСОМ КАТО ЧАСТ РЕЦИДИВИРАЩ МИКСОМ КАТО ЧАСТ 

ОТ СИНДРОМ НА CARNEYОТ СИНДРОМ НА CARNEY

Н. Колева, Г. Лазарова, А. Носиков, А. Атанасова, 
Л. Спасов, Т. Донова

Клиника по кардиология, УБ „Лозенец“, 
Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ – 

София

Въведение. Миксомите са най-честите доброкачест-
вени тумори на сърцето. Повечето от тях са спорадични 
(93%), а малка част (7%) са фамилни. Това в коя от двете 
категории попадат е от огромно клинично значение, за-
щото фамилните имат по-агресивен ход и засягат цели 
семейства. Спорадичните сърдечните миксоми рядко 
рецидивират след операция, за разлика от фамилните 
форми, при които обичайно се касае за фамилен реци-
дивиращ миксом при синдром на Carney. Синдромът на 
Carney е генетично заболяване, свързано с формиране 
на множествени неоплазми и ендогенна хиперактивност. 
Характерна е и петниста пигментация и сини невуси по 
кожата на болните.

Представяме случая на 49-годишна жена, която 
трикратно е оперирана от предсърден миксом – веднъж 
на 32 год., след това при рецидивиране на формаци-
ята – съответно на 35- и 39-годишна възраст. При по-
следната операция е извършена широка резекция на 
предсърдния септум и пластика на създадения дефект 
с гортексов пач. Оттогава досега има 11 години све-
тъл период. Децата на пациентката също са засегнати 
– синът ú е опериран двукратно от миксом (на 17 и 24 
год.), а дъщеря ú на 19 год. е починала от исхемичен 

мозъчен инсулт, свързан с диагностиран впоследствие 
ЛП миксом. Направено е цитогенентично изследване в 
чужбина, доказващо синдром на Carney в семейството. 
Характерно е, че и тримата са имали хиперпигментации 
и сини невуси по кожата.

Заключение. Важно е клиницистът винаги да има 
насоченост, че диагностицираният от него миксом може 
да попада в категорията на фамилните миксоми. От 
изключително значние за диагнозата са добре снетата 
анамнеза за други тумори, както и прецизният оглед на 
пациента – откриването на хиперпигмнетации и сини 
невуси по кожата прави диагнозата синдром на Carney 
високосуспектна. Потвърждение се прави с цитогене-
тичен анализ. Пациентите със синдром на Carney под-
лежат на често ехокардиографско проследяване, а на 
родствениците им от първа линия се прави ехокарди-
ографски скрининг.

П-V.9. ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ П-V.9. ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С АНЕВРИЗМА НА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С АНЕВРИЗМА 
НА ТОРАКАЛНА АОРТА СЛЕД ПЛАСТИКА НА ТОРАКАЛНА АОРТА СЛЕД ПЛАСТИКА 

НА ТОРАКАЛНА АОРТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ НА ТОРАКАЛНА АОРТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
ПО ПОВОД КОАРКТАЦИЯПО ПОВОД КОАРКТАЦИЯ

М. Владова, З. Станков, И. Ташева, 
Г. Георгиева-Кочарова, И. Петров

Аджибадем Сити Клиник, Сърдечно-съдов център

Коарктацията на аортата представлява между 5 и 
8% от всички вродени сърдечни малформации. Устано-
вяването на коарктация преди раждането е почти невъз-

Фиг. 1. Диагностична точност и качество на образите при разчитане на СЕ на работна станция и чрез WhatsApp
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можно, а тежестта на оплакванията корелират с времето 
на диагностициране. Най-често коарктацията на аорта 
се установява в ранна детска възраст. Редки са случа-
ите, при които тя се диагностицира в късна детска въз-
раст и при възрастни. Лечението е предимно оператив-
но посредством различни оперативни техники, някои от 
които могат да доведат до късни усложнения. Най-често 
използваната техника у нас в миналото е пластика на 
аортата по Фосшулте. Едно от най-честите усложнения 
на този метод е аневризма на торакална аорта 7-13%. 
Предсатвяме 11 случая за период от 5 години на ендо-
васкуларно лечение на възрастни пациенти с аневризма 
на торакална аорта след пластика на торакална аорта 
в детска възраст по повод коарктация. При 8 от тях ус-
тановяването на аневризмата е случайно вледствие на 
клинична изява. При 3-ма от тях се премина към ендо-
васкуларно лечение по спешност поради руптура или 
дисекация. Проследяването на тази група пациенти в 
зряла възраст е изключително важно с оглед превенция 
на усложненията.

П-V.10. МОДИФИЦИРАНА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА П-V.10. МОДИФИЦИРАНА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА 
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПЕРИФЕРНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПЕРИФЕРНА 

АРТЕРИЯАРТЕРИЯ

Г. Стамболийски1, И. Гашарова1, Е. Азис1, П. Илиев1, 
В. Козаров2, Л. Спасов2

1Клиника по кардиология, 2Клиника по съдова хирургия 
УБ „ Лозенец“ – София 

Целта на представения случай е да се представи 
интервенционална екстракция на чуждо тяло (част от 
диагностичен коронарен катетър JR 3.5 fr 6) от arteria 
circumfl exa humeri posterior при класическа коронарна 

ангиография през радиален достъп, за да се предотвра-
ти исхемична и ембологенна симптоматика на горен 
крайник.

Клиничен случай. Анамнеза на пациента  касае 
се за 74-годишна пациентка, насочена за инвазивна 
коронарна оценка в районна болница с ангиографска 
лаборатория поради типична ангина, с рискови факто-
ри за ИБС и позитивен амбулаторен ВЕТ за коронарна 
исхемия. При болната е направен опит за селективна 
коронарна ангиография с достъп през артерия радиа-
лис декстра по стандартен протокол. Пласиране на 
стандартен водач 0.35 в корена на аортата и десен 
диагностичен катетър 5 Fr. Катетърът е доставен на 
ниво артерия субклавия, с последващи антеградни и 
ретроградни движения поради тортуозност. Визуализи-
ра се откъсване на предната част на катетъра на ни-
вото на артерия субклавия декстра и невъзможност за 
изваждане. Изследването е преустановено при липса 
на исхемия на дясната ръка. Болната е транспорти-
рана в УБ „Лозенец“ – София, където ú е извършена 
периферна ангиография през артерия радиалис декс-
тра, на която се визуализира миграцията на катетър-
но парче в артерия аксиларис, с нестабилна позиция. 
Поради размерите и формата на чуждото тяло в малка 
по диаметър артерия не е възможно използването на 
ласо. Осъществен е опит за екстракция през артерия 
радиалис декстра без успех. Парчето е фиксирано в 
артерия циркумфлекса хумери постериор. Предприет е 
нов подход – десен феморален достъп със 7 Fr дезиле 
и въвеждащ катетър JR 3.5 Fr 7 – пласиране на хидро-
филен PCI водач 0.14 inch през лумена на катетъра, 
инфлация на коронарен балон 2.0/10/16 атм. дистално 
и успешно прибиране на чуждото тяло в лумена на 7 
Fr катетър. Следпроцедурно е установен нормален пе-
риферен и локален съдов статус, съхранени постпро-
цедурни пулсации на артерия радиалис декстра, без 
разлика в артериалното налягане на двете ръце.


