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Острите аортни синдроми (ОАС) са животоза-
страшаващи спешни състояния, които протичат с 
подобна клинична картина. Въпреки че почти всич-
ки пациенти имат много силна болка, чиято локали-
зация е ориентирът за засегната част на аортата, 
при някои състояния протичането може да е без-

болково. Образната диагностика е ключов момент в 
своевременната диагноза. Към ОАС спадат аортна-
та дисекация, интрамуралният хематом и пенетри-
ращият атеросклеротичен улкус (фиг. 1) [6, 5, 14]. 
Общото между тях е разкъсването на интимата и 
медията на аортната стена. 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА НЕИНВАЗИВНИТЕ ОБРАЗНИ МЕТОДИКИ В ДИАГНОЗАТА ВЪЗМОЖНОСТИ НА НЕИНВАЗИВНИТЕ ОБРАЗНИ МЕТОДИКИ В ДИАГНОЗАТА 
И ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ ТОРАКАЛНИ ОСТРИ АОРТНИ СИНДРОМИИ ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ ТОРАКАЛНИ ОСТРИ АОРТНИ СИНДРОМИ

Е. Кинова и А. Гудев
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Катедра по спешна медицина, МУ – София

THE ROLE OF NO-INVASIVE IMAGING MODALITIES FOR DIAGNOSIS THE ROLE OF NO-INVASIVE IMAGING MODALITIES FOR DIAGNOSIS 
AND MANAGEMENT IN THORACIC ACUTE AORTIC SYNDROMESAND MANAGEMENT IN THORACIC ACUTE AORTIC SYNDROMES

E. Kinova and A. Goudev
Cardiology Department, University Hospital “Tsaritsa Yoanna – ISUL”, Department of Emergency Medicine, MU – Sofi a

Резюме. Острите аортни синдроми (ОАС) включват аортната дисекация (АД), интрамуралния хематом и пенетриращия 
атеросклеротичен улкус. Общото между тях е, че са резултат от разкъсване на интимата и медията на аортната 
стена и са животозастрашаващи спешни състояния. Образната диагностика има ключова роля за поставянето или 
отхвърлянето на диагнозата. Трансторакалното и трансезофагеалното ехокардиографско изследване са основ-
ните методи, които могат да диагностицират торакалните ОАС, както и да установят наличието на усложнения. 
Компютърната томография и ядрено-магнитното резонансно изследване дават по-детайлна информация за типа 
на ОАС, локализацията и обширността на патологичния процес, размерите на аортата и входящото и изходящото 
място на разкъсване. Те са методи на избор в диагнозата на интрамуралния хематом и пенетриращия атероскле-
ротичен улкус. Резултатите от образните методики са определящи за вземането на бързо и адекватно решение за 
оперативно или медикаментозно поведение при пациентите.

Ключови думи: аортна дисекация, ехокардиография, компютърна томография, остри аортни синдроми
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Abstract. Acute aortic syndromes (AAS) include aortic dissection (AD), intramural hematoma and penetrating atherosclerotic ulcer. 
All these entities are caused by the rupture of aortic wall intima and media and are life-threatening conditions. Imaging 
modalities have a key role for confi rmation or rejection of diagnosis. Transthoracic and transesophageal echocardiography 
are essential for accurate diagnosis of thoracic AAS and identifi cation of complications. Computed tomography and 
magnetic resonance imaging provide more advanced information about the type, location and extension of the pathologic 
process, aortic diameters and entry- and exit-tear. They are preferred initial tests in identifying intramural hematoma and 
penetrating atherosclerotic ulcer. The imaging results are the base, on which a quick and reliable decision for surgical or 
medical management in these patients should be taken.
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Честотата на ОАС е от 3,5 до 6/100 000 пациен-
то-години в общата популация. С възрастта често-
тата им нараства, като във възрастовата група 64-
74 г. достига 27/100 000 пациенто-години и дори 35/ 
100 000 при възраст над 75 г. [14].

Честотата на аортната дисекация (АД) е 85-95% 
от случаите на ОАС и се дефинира като руптура на 
медията, предизвикана от интрамурално кървене. 
Следва сепарация на слоевете на аортната стена 
и формиране на инстински и фалшив лумен, със 
или без комуникация помежду им. В други случаи 
АД може да е резултат от спонтанна руптура. Ако 
се засегне адвентицията, възниква аортна рупту-
ра. Възможно е да се образува второ интимално 
разкъсване и кръвта да навлезе отново в аортния 
лумен, като в зависимост от посоката АД може да 
бъде антеградна или ретроградна [6, 16].

Интрамуралният хематом се дължи на руптура 
на vasa vasorum с кървене в медията [14]. При него 
липсва флеп. Честотата му е 5-10% от случаите с 
ОАС. При 16-47% прогресира до аортна дисекация, 
като руптурира в интималния слой [4, 16, 18]. Инти-
малното разкъсване в областта на асцендентната 
аорта и аортната дъга се среща при 30% и съответ-
но при 10% от случаите, а в десцендентната тора-
кална аорта – при 60-70% от случаите [6]. 

Пенетриращият улкус представлява разязвя-
ване на аортна атеросклеротична плака, която пе-
нетрира през lamina elasticа interna в медията [6, 
12, 12]. Той може да предшества формирането на 
интрамуралния хематом, както и да доведе до раз-
витието на псевдоаневризма, аортна руптура или 
остра дисекация. Честотата му е 2-7% от случаите 
на ОАС. Най-честата му локализация е в средната 
и долната част на десцендентната торакална аор-
та, по-рядко – в аортната дъга или абдоминалната 
аорта, и най-рядко – в асцендентната аорта [18]. 

Според давността АД може да е остра – с нача-
ло под 14 дни, подостра АД – от 15-90 дни, и хро-
нична – над 90 дни.

Според локализацията и обширността на пато-
логичния процес ОАС се класифицират по De Bakey 
и Stanford. Според класификацията на De Bakey тип 
I е с ангажиране на асцендентната и десцендентна-
та аорта, тип II – с обхващане само на асцендентна-
та аорта, и тип III – на десцендентната. Първите два 
типа съответстват на тип А според класификацията 
на Stanford, а тип III – на тип В по тази класифика-
ция [6]. Класификацията на Stanford се приема като 
по-удобна поради по-голямото значение на обшир-
ността на аортната дисекация, отколкото локализа-
цията на входното разкъсване (entry tear). Точното 
определяне на типа ОАС, както и локализацията и 
прогресията на патологичния процес са от същест-
вено значение за поведението при пациента.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ТОРАКАЛНИ ОАС

За диагностиката на ОАС са от значение кли-
ничната картина, данните от физикалния статус на 
пациента, рентгенографията на бял дроб и сърце и 
лабораторните изследвания (D-димер). Образната 
диагностика има ключова роля за потвърждаването 
или отхвърлянето на диагнозата [7, 15, 19]. 

Трансторакалното (ТТЕ) и трансезофагеалното 
(ТЕЕ) ехокардиографско изследване са основните 
методи, които могат да диагностицират аортна ди-
секация по наличието на интимален флеп [12, 16, 
21]. ТТЕ има сензитивност 73,7-100% и специфич-
ност 71-91%, докато ТЕЕ го превъзхожда – съответ-
но 86-100% и 90-100% [14, 16]. Фалшивият лумен 
по принцип е по-голям от истинския, в систола се 
компресира и има ретрограден кръвоток. Ехокар-
диографски се визуализира спонтанен ехоконтраст, 

ПАУ – пенетриращ аортен улцер, ИМХ – интрамурален хематом

Фиг. 1. Остри аортни синдроми (копие от JAMA 2016 [14])
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а понякога и оформен тромб. Истинският лумен 
показва систолна експанзия и диастолен колапс и 
има антеграден кръвоток в систола. В някои случаи 
може да се види мястото на интималното разкъсва-
не (entry tear). В зависимост от локализацията АД 
може да бъде с различна ехографска находка [21]. 
Дисекацията на асцендентната аорта със засягане 
на аортния корен води до различна по тежест аорт-
на регургитация (фиг. 2, 3). Компресията на коро-
нарен остиум може да доведе до остър коронарен 
синдром, включително до миокарден инфаркт с 
ST-елевация. В областта на аортната дъга дисека-
цията може да наруши кръвотока в съдовете, изхож-

дащи от нея – truncus brachiocephalicus, a. carotis 
communis sin. и а. subclavia sin., със съответната 
симптоматика (фиг. 4). Ехографски може да се види 
флеп и различната посока на кръвотока в двата лу-
мена с цветен доплер. При засягане на десцендент-
ната аорта истинският лумен често е разположен 
отпред и се изобразява най-добре с компютърна 
томография (КТ), фиг. 5. В лонгитудиналната рав-
нина има конкавна ориентация. Специфичен белег 
за фалшивия лумен предимно в образите по късата 
ос е наличието на т.нар. “cobwebs”, които предста-
вляват сенки от остатъчните фрагменти на аортна-
та медия, разкъсана по време на дисекацията [10]. 

Фиг. 2.А. Дилатирана асцендентна аорта с флеп (стрелка), 
със засягане на аортния корен, диаметър на ниво синуси на 
Valsalva 48 mm

Фиг. 2.Б. Умерена аортна регургитация при същия пациент

Фиг. 3. Тежка аортна регургитация при подостра дисекация на 
асцендентната аорта със засягане на аортния корен

Фиг. 4. Дисекация в областта на аортната дъга с флеп в дъгата 
и в лявата подключична артерия (стрелки)
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Фиг. 5. ТЕЕ с артефакт (стрелка) в резултат на реверберации от 
задната аортна стена, която е значително уплътнена и калцира-
на. Артефактът се различава от флепа по това, че се намира на 
двойно разстояние от трансдюсера до аортната стена и има два 
пъти по-голяма амплитуда на движение

ТТЕ и ТЕЕ могат да диагностицират усложнения-
та при ОАС. Чрез ТТЕ се визуализира наличието на 
остра аортна регургитация, перикарден излив с въз-
можна тампонада, сегментни нарушения в кинетика-
та при коронарно ангажиране. При наличие на пери-
карден излив ТЕЕ не се препоръчва поради потенци-
алната опасност от хемодинамична декомпенсация. 
Въпреки че с ТЕЕ може да се огледа по-голямата 
част от аортата, дисталната част на асцендентната 
аорта не може да бъде визуализирана. Независимо 
от това, вероятността да има дисекация само в този 
участък, без ангажиране на съседните сегменти на 
аортата, е много малка. Компютърната томография 
улеснява диагностицирането на усложнения при 
вече известна хронична дисекация или аортна дила-
тация при суспектна клинична картина [1, 2].  

В някои случаи диагнозата АД може да е фал-
шивоположителна. Различни артефакти, най-често 
реверберационни, могат да имитират флеп в луме-
на. При ТТЕ, както и при ТЕЕ, артефакти по-често 
се срещат при асцендентна дилатирана аорта, с 
калцификатни промени в стената. Огледалният об-
раз на движението на аортната стена – артефактът, 
се намира на два пъти разстоянието от трансдюсе-
ра до стената, както и амплитудата на движението 
му е два пъти по-голяма (фиг. 6). При изобразяване 
на аортния корен чрез ТЕЕ най-често ревербера-
ционните артефакти идват от левопредсърдната 
стена, а за асцендентната аорта – от стената на 
пулмоналната артерия [12].  

Фиг. 6. КТ образ на десцендентна аорта. След приложение на 
контрастно вещество се визуализира интимален флеп, разде-
лящ истинския от фалшивия лумен

Резултатите от проведен метаанализ на 16 про-
учвания с общо 1139 пациенти показват, че трите 
образни методики имат приблизително еднаква 
клинична надеждност за потвърждаване или из-
ключване на торакална АД [20]. Въпреки това има 
публикувани данни, че КТ и ЯМР дават по-детайл-
на информация от ехографската методика за раз-
мерите на аортата, обширността на дисекацията, 
мястото/местата на разкъсване [9, 24]. За КТ специ-
фичността и сензитивността са съответно 100% и 
97%, като тя позволява да се оценят допълнително 
детайли, необходими при планирането на опера-
тивната интервенция [20, 24]. Такива са мястото и 
броят на входящите и изходящите места, ширина-
та и ходът на истинския и фалшивия лумен, зася-
гането на аортната клапа, коронарните артерии и 
големите съдове. Мултидетекторната КТ позволява 
сканиране за кратко време, включително на нес-
табилни пациенти, които могат да бъдат едновре-
менно мониторирани. Протоколите за КТ при ОАС е 
необходимо да включват безконтрастно и контраст-
но изследване с изобразяване на цялата аорта от 
проксималната аортна дъга с големите съдове до 
общите илиачни артерии, както и болусно просле-
дяване за оптимизиране на изобразяването на ис-
тинския лумен с контрастно усилване [10].

Сравнявайки диагностичната стойност на образ-
ните методики, данните са в полза на ЯМР, послед-
ван от КТ и ТЕЕ [6]. Трансторакалната ехокарди-
ография има по-ниска диагностична способност при 
дисекация в областта на аортната дъга, пенетриращ 
аортен улкус и дисекация в съдовете, изхождащи от 
аортната дъга. В последния случай визуализацията 
може да се подобри чрез използване на съдов тран-
сдюсер. ЯМР се предпочита в случаите, при които 
пациентът има алергия към контрастното вещество 
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или при бъбречна недостатъчност със скорост на 
гломерулна филтрация > 30 ml/min/1.73 m² [11]. В ис-
торически аспект в началото на 90-те години на XX 
в. ЯМР се е считал за водеща методика в диагнозата 
на аортната дисекация, със сензитивност и специ-
фичност 98%. Съвременните технологии с 3-размер-
но ЯМР изследване с гадолиниум, което не изисква 
ЕКГ, позволяват да се направи изследването за крат-
ко време, дори при тежко болни пациенти [10].

Интрамуралният хематом представлява сърпо-
видно или циркумферентно хетерогенно задебеля-
ване на аортната стена, с дебелина над 5 mm (фиг. 
7). Възможно е в него да се визуализира свободен 
от еха участък, който да се дължи на хеморагия или 
по-рядко на ликвефикация на хематома. Компютър-
ната томография (КТ) и ядрено-магнитното резонанс-
но изследване (ЯМР) са по-точни методи за диагноза. 
Има данни, че КТ може да предиктира прогресията 
или регресията на интрамуралния хематом [8]. Пора-
ди по-добрата си тъканна характеристика, ЯМР може 
точно да определи давността на хематома, както и да 
оцени характера на свободния от еха участък [6]. 

Фиг. 7. ТТЕ с интрамурален хематом в стената на аортната дъга 
(стрелки). Визуализира се задебеленият вътрешен слой на аорт-
ната стена към лумена, което диференцира хематома от тромб

Пенетриращият атеросклеротичен улкус (ПАУ) 
е труден за ехографска диагностика, поради което 
сновните методи за диагнозата му са КТ и ЯМ [25]. 
Чрез ТЕЕ пенетриращият улкус изглежда като ло-
кализирана кратероподобна протрузия на лумена в 
уплътнената аортна стена. При провеждане на КТ 
улкусът ще се изобрази като контрастирано изпъ-
кване в стената на аортата, наподобяващо гъба, 
без наличие на интимален флеп или фалшив лу-
мен [24]. Често находката се съпровожда от други 
белези за изразена атеросклероза. 

Според Европейското ръководство за диагноза 
и поведение при аортни заболявания [6], информа-
цията, с която трябва да се разполага при приключ-
ване на образното изследване за ОАС, е предста-
вена на табл. 1. 

Таблица 1. Информация, която да се получи от прове-
дената образна диагностика при ОАС [6]

Аортна дисекация
  Визуализация на интимален флеп
  Обширност на засягането според аортните анатомични 
сегменти

  Идентификация на фалшив и истински лумен (ако има)
  Локализация на входящото и изходящото разкъсване (ако има)
  Идентификация на антеградна и/или ретроградна аортна 
дисекация

  Наличие, степен и механизъм на аортна клапна регургитация
  Засягане на артерии, изхождащи от аортната дъга
  Установяване на хипоперфузия (редуциран или липсващ 
кръвоток)

  Установяване на органна исхемия (мозък, миокард, черва, 
бъбреци и др.)

  Наличие и големина на перикарден излив 
  Наличие и големина на плеврален излив
  Установяване на периаортно кървене
  Белези за медиастинално кървене
Интрамурален хематом
  Локализация и обширност на задебеляването на аортната стена
  Съпътстващо атероматозно заболяване (калциев шифт – из-
местване на аортния уплътнен слой към лумена, ДД с тромб)

  Наличие на малки интимални разкъсвания
Пенетриращ аортен улкус
  Локализация на лезията (дължина и дълбочина)
  Съпътстващ интрамурален хематом
  Засягане на периаортна тъкан и кървене
  Дебелина на резидуалната стена
При всички случаи
  Съпътстващи други аортни лезии: аневризми, плаки, белези 
за възпалително заболяване и др.

При остра гръдна болка диагностичният подход 
включва първоначална ТТЕ, клас I, ниво на дока-
зателственост С [6]. При хемодинамично стабилни 
пациенти с ниска вероятност за АД се препоръчва 
рентгенография на гръден кош (клас IIb, ниво на до-
казателственост C) и изследване на D-димери. При 
висока вероятност и визуализация чрез ТТЕ на тип 
А-АД пациентът се изпраща по спешност към кардио-
хирургичен център. Ако резултатите са незаключител-
ни, като втора стъпка се провежда КТ или ЯМР (клас I, 
ниво на доказателственост С) или ТЕЕ (клас IIa, ниво 
на доказателственост C) за потвърждение или отхвър-
ляне на диагнозата. При хемодинамично нестабилни 
пациенти след първоначалната ТТЕ се провежда ТЕЕ 
или КТ, според локалните възможности (клас I, ниво 
на доказателственост С и за двете методики).

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДНИЕ ПРИ ОАС  
Поведението при ОАС е според вида, локализа-

ция, обширността на промените в аортната стена, 
както и наличието на усложнения [6, 16]. При всички 
пациенти с АД се започва медикаментозно лечение 
за обезболяване и контрол на артериалното наля-
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гане ( клас I, ниво на доказателственост С). При АД 
тип А се препоръчва спешна хирургия (клас I, ниво 
на доказателственост B). Ако има органна хипопер-
фузия, се препоръчва хибриден подход с хирургич-
на и перкутанна аортна или съдова интервенция 
(клас IIa, B). При неусложнена АД тип В винаги се 
препоръчва първоначално медикаментозно лече-
ние (клас I, C), като се има предвид извършването 
на торакална ендоваскуларна аортна интервенция 
с препоръка клас IIa, ниво на доказателственост B 
[22, 23]. При усложнена АД тип В като клас I, C се 
препоръчва торакална ендоваскуларна аортна ин-
тервенция или хирургичен подход като клас IIb, C.

При пациентите с интрамурален хематом по-
ведението е аналогично на това при АД. При ди-
агностициран пенетриращ атеросклеротичен улкус 
тип А се препоръчва хирургично лечение (клас IIa, 
ниво на доказателственост C), докато при тип В 
първоначалната терапия е медикаментозна, с пов-
торно провеждане на ЯМР и КТ при неусложненит е 
случаи (клас I, ниво на доказателственост C). При 
усложнени случаи с тип В се препоръчва извърш-
ването на торакална ендоваскуларна аортна интер-
венция (клас IIa, ниво на доказателственост C) или 
хирургична интервенция (клас IIb, C) [6, 22, 23].

Пациентите с прекаран ОАС се нуждаят от про-
следяване поради оставащия риск при подлежащата 
аортна патология [6, 13]. Рискът се определя от аорт-
ните размери, тъканната характеристика на аортна-
та стена, артериалното налягане. След преживяна 
аортна дисекация тип А или В се препоръчва про-
веждане на КТ или ЯМР изследване след 1, 3, 6 и 12 
месеца (клас IIa, ниво на доказателственост C). Ако 
няма промени в показателите, същата образна мето-
дика е необходимо да се провежда веднъж годишно 
(клас IIa, ниво на доказателственост C).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Острите аортни синдроми са състояния, изисква-
щи бърза диагноза и преценка на поведението при 
всеки конкретен случай. Ехокардиографското из-
следване е първото, с което се започва при пациент 
със съмнение за торакални ОАС, като КТ, а понякога 
и ЯМР са методи за потвърждаване или отхвърляне 
на диагнозата. Точната диагноза и определянето на 
локализацията и обширността на процеса са от из-
ключително значение за вземането на своевременно 
и адекватно решение за оперативно или медикамен-
тозно поведение при пациентите. 
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Резюме. Миокардитът е възпалително заболяване на сърдечния мускул – важна причина за сърдечна недостатъчност, вне-
запна сърдечна смърт и дилатативна кардиомиопатия. Вирусните инфекции са едни от най-честите причинители 
на миокардит. Те могат да предизвикат имунен отговор с последващо персистиране на възпалителния процес в 
кардиомиоцитите въпреки елиминирането им от организма. Други етиологични фактори са бактериални инфекции, 
медикаменти, токсични субстанции, автоимунни процеси. През последните години основен неинвазивен метод за 
диагностика на миокардитите е ядрено-магнитният резонанс, но токсичните, възпалителните, инфилтративните и 
автоимунните процеси са на клетъчно ниво и единствено ендомиокардната биопсия (ЕМБ) може да докаже ети-
ологичния причинител. Освен това, с използването на имунохистохимични и молекулярни техники за изолиране 
на вирусен геном, ендомиокардната биопсия има голямо терапевтично значение. Прилагането на специфично 
антивирусно лечение и имуносупресивна терапия показват положителни резултати при голям брой пациенти. ЕМБ 
e свързана с ниска честота на усложнения, когато се осъществява от опитни оператори.
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Abstract. Myocarditis is an inflammatory disease of the heart muscle  an important cause of sudden death, acute heart 
failure, and dilated cardiomyopathy. One of the most common causes of myocarditis are viral infections. They can 
cause an immune response with subsequent persistence of the inflammatory process in cardiomyocytes, despite 
their elimination from the body. Other etiologic agents include bacterial infections, medications, toxic substances, 
autoimmune processes. In the last few years, cardiac magnetic resonance was very useful in supporting diagnosis 
of myocarditis, but the toxic, inflammatory, infiltrative and autoimmune processes are at the cellular level and only 
endomyocardial biopsy (EMB) can prove the etiological agent. Furthermore, with the use of immunohistochemical 
and molecular techniques for isolating the viral genome, endomyocardial biopsy provides a definitive etiological 
diagnosis that can lead to specific treatments such as antiviral or immunosuppressive therapy. EMB has very low 
complication rates when performed by experienced operators.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА

Миокардитът е възпалително заболяване на 
сърдечния мускул, характеризиращо се с инфил-
трация на имунокомпетентни клетки в миокарда, 
водеща до неговото увреждане. Критериите, по 
които се поставя диагнозата, могат да бъдат: хис-
тологични, имунологични и имунохистохимични. 
Според последния документ на Работната група 
по миокардни и перикардни заболявания на Евро-
пейското общество по кардиология [5] диагнозата 
миокардит се поставя според Критериите от Далас. 
Те включват хистологично доказано персистиране 
на възпалителни инфилтрати в миокарда, свързани 
с миоцитна дегенерация и некроза с неисхемична 
генеза. Имунохистохимичните критерии са наличие 
на поне 14 левкоцита/mm2 в миокарда, включител-
но 4 моноцита/mm2 и 7 или повече CD3 положител-
ни Т-лимфоцита [5, 8]. За възпалителна кардиоми-
опатия според Световната здравна организация се 
приема миокардит, свързан със сърдечна дисфунк-
ция. Дилатативната кардиомиопатия е клинична 
диагноза, характеризираща се с потисната функция 
на камерния миокард, която не може да се обясни с 
ограничаваща кръвотока коронарна артериална бо-
лест или състояния на абнормно натоварване [64]. 

Миокардитите се класифицират по няколко кри-
терия: според етиологичния причинител (вируси, 
бактерии, токсини, медикаменти, автоимунни забо-
лявания); хистологичните промени (еозинофилен, 
гигантоклетъчен, лимфоцитен, грануломатозен ми-
окардит); имунологичните нарушения; клинико-па-
тологичните характеристики (фулминантен, остър, 
хронично активен и хронично персистиращ миокар-
дит); клинично може да се прояви с остра сърдечна 
недостатъчност, синкоп, ангинозоподобни симпто-
ми (имитира остър коронарен синдром, често със 
запазена левокамерна функция) или като остър ми-
окарден инфаркт (при миоперикардит) [45].

ЕТИОЛОГИЯ

Миокардитът и възпалителната кардиомиопа-
тия се причиняват от инфекциозни и неинфекциоз-
ни причинители (табл. 1). През последните четири 
десетилетия основната причина за миокардит са 
вирусните инфекции [63]. Най-често изолираните 
вирусни геноми са тези на ентеровирусите, аде-
новирусите, парвовирус В19, херпес вирус тип 6, 
Епщайн-Бар вирус и цитомегаловирус. При около 
30% от пациентите причината са няколко вируса 
едновременно [72]. Около 10 до 15% от вирусните 
миокардити са причинени от ентеровируси и аде-
новируси [41]. Ентеровирусите се считат за едни от 
най-честите причинители на вирусен миокардит. С 

въвеждането на молекулярните техники за откри-
ване на вирусен геном става ясно, че голям брой 
вируси вземат участие в етиологията на вирусните 
миокардити [42]. В серия от 172-ма пациенти с ди-
латативна кардиомиопатия, при 36.6% се открива 
вирусен геном на парвовирус B19, при 32.6%  ен-
теровируси, при 10,5%  херпес вирус тип 6 и при 
8.1%  аденовируси [43].

Таблица 1

Инфекциозни причинители Неинфекциозни причинители

Вируси Автоимунни
Adenoviruses Системен лупус еритематозус
Enteroviruses (Coxsackie A/B, 
echovirus)

Саркоизода

Cytomegalovirus Синдром на Сьогрен
HIV Синдром на Churg-Strauss
Herpes viruses Грануломатоза на Вегенер
Infl uenza A/B Артериит на Такаясу
Erythroviruses Гигантоклетъчен миокардит
Hepatitis virus C Възпалителни заболявания на 

костите

Poliovirus
Varicella Zoster
Arboviruses
Бактерии Токсини
Mycobacteria Кокаин
Chlamydia Алкохол
Streptococci Катехоламини
Mycoplasma Химиотерапия
Rickettsia spp. Цитокини
Salmonella spp
Legionella spp.
Corynebacteria
Borrelia spp.
Гъби Алергия/Хиперсензитивност
Aspergillus Пеницилин
Candida Tricyclic Трициклични антидепресанти
Сryptococus Сулфонамиди
Histoplasmodium spp. Антиревматични лекарства
Паразити Клозапин
Trypanosoma cruzi Цефалоспорини
Larva migrans Други
Schistosomiasis Арсен
Toxoplasma gondii Литий
Echinococci Хипотермия
Trichinosis/trichinellosis

ПАТОГЕНЕЗА

Патогенезата на вирусните миокардити е про-
учена основно чрез изследвания на животински 
модели. Ентеровирусите навлизат в човешкия орга-
низъм основно през гастроинтестиналния или рес-
пираторния тракт. Вирусът може да пролиферира и 
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да достигне по хематогенен и/или лимфогенен път 
до таргетните клетки на миокарда [15]. Ентерови-
русите инфектират и увреждат първично кардио-
миоцитите. Засягането на миокарда включва три 
фази: фаза 1 – навлизане на вируса в миоцитите и 
активиране на вродения имунитет; фаза 2 – вирус-
на репликация с включване на придобития имуни-
тет; фаза 3 – обратно развитие и възстановяване на 
сърдечния мускул или прогресиране до дилататив-
на кардиомиопатия. 

Навлизането на вируса във фаза 1 се улеснява 
от наличието на специфични повърхностни клетъчни 
рецептори и фактори, медииращи процеса. Коксаки 
В-вирус и някои аденовируси проявяват тропизъм 
към кардиомиоцитите чрез общ трансмембранен 
рецептор (Коксаки и аденовирус рецептор – САR) 
[23]. Няколко дни след инфекцията персистираща-
та активна вирусна репликация води до некроза 
на миоцитите. В резултат на клетъчната деграда-
ция (медиирана от вирусна продукция на протеаза 
2А в случаите на Коксаки В3 [33]) се освобождават 
вътреклетъчни антигени, включително миозин, кои-
то активират имунната система на гостоприемника. 
NK клетките (natural killers), макрофагите и Т-лим-
фоцитите се натрупват на засегнатото място, което 
допълнително уврежда миокарда. С този процес за-
почва фаза 2 – автоимунна реакция, вероятно ин-
дуцирана от молекулна мимикрия – активиране на 
вирус специфични Т-клетки, насочени към миокарда 
на гостоприемника. Продуцираните в тази фаза ви-
соки нива на цитокини (TNF, IL-1a, IL-1b, IL-2 и IFN-), 
както и антителата към вирусните и сърдечните про-
теини, могат да потенцират миокардно увреждане и 
нарушаване на систолната функция чрез повлиява-
не на контрактилния апарат и матриксините проте-
ини. Подострата фаза на миокардита (фаза 2) може 
да продължи от седмици до няколко месеца, като 
имунният отговор и контрактилната функция се по-
добряват с намаляване на вирусния титър. При ня-
кои пациенти процесът е необратим [63]. Ремодели-
рането на миокарда е резултат от персистиране на 
възпалителния процес, изразяващо се хистологично 
в промяна на сърдечната структура с развитие на 
дилатативна кардиомиопатия и клинична картина на 
прогресираща систолна и/или диастолна сърдечна 
недостатъчност [45].

Някои вируси ангажират миокарда индиректно 
чрез увреждане на съдовия ендотел. Парвовирус 
В19 може да персистира в костния мозък след ин-
фектиране в детска възраст и на по-късен етап да 
засегне и сърдечния ендотел. Вирусът проявява 
патогенния си ефект чрез активиране на цитокини 
(IL6 и TNF) и иницииране на апоптоза, водещи до 
ендотелна дисфункция. Този процес се медиира и 
от нарушената регулация на адхезионни молекули 

(Е-селектин) и натрупването на Т-лимфоцити в ми-
окарда [10]. Засягането на ендотелните клетки води 
до нарушаване на коронарната микроциркулация, 
провокиране на коронарен спазъм и миокардна 
исхемия, което индиректно потиска контрактилната 
функция на миокарда. 

Диагнозата миокардит се поставя на базата на 
критерии, включващи: 

1. Клинична картина. 
2. Новопоявили се ЕКГ промени. 
3. Повишаване на маркерите за миокардна не-

кроза. 
4. Нарушена сърдечна функция, доказана чрез 

ехокардиография, ЯМР или коронарна ангиогра-
фия [5]. 

КЛИНИЧНА КАРТИНА 

Клиничните прояви на миокардита могат да 
са разнообразни – сърдечна недостатъчност, ми-
окардна исхемия с гръдна болка, синкоп, тахиарит-
мии, синусова тахикардия, остра сърдечна недос-
татъчност, кардиогенен шок, внезапна сърдечна 
смърт [5]. Физикалният статус включва наличие на 
3-ти и/или 4-ти тон, систолни шумове в резултат на 
релативна митрална и трикуспидална регургита-
ция, перикардно триене при миоперикардит, лим-
фаденомегалия, раш. Обикновено симптоматика-
та започва от 1 до 4 седмици след респираторна 
или гастроинтестинална инфекция. Поради вариа-
циите в клиничната картина миокардитите са труд-
ни за диагностициране. Задължително е провеж-
дането на селективна коронарна артериография 
с цел изключване на остър коронарен синдром 
поради сходната клинична картина. Ендомиокард-
ната биопсия е златен стандарт за диагностика на 
възпалителните заболявания на миокарда. Неин-
вазивните методи се използват за разграничаване-
то на други състояния с подобна клинична картина 
и дават индиректна информация за наличието на 
миокардит [22]. 

НЕИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Електрокардиографските находки при миокар-
дит включват ST-T промени, наличие на Q-зъбец, 
ST-eлевация, имитираща остър коронарен синд-
ром, камерни и надкамерни тахикардии, проводни 
нарушения (особено при лаймска болест, сарко-
идоза със засягане на миокарда и гигантоклетъчен 
миокардит [45]). Christian Ukena и сътр. установя-
ват, че удълженият QRS-комлекс над 120 ms при 
пациенти, хоспитализирани със суспектни данни за 
миокардит и неизвестна до момента сърдечна не-
достатъчност, е независим показател за повишена 
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смъртност и необходимост от сърдечна трансплан-
тация [15]. 

Ехокардиография
Трансторакалната ехокардиография е задъл-

жително изследване при пациенти с клинични 
данни за възпалително заболяване на миокар-
да [5]. Основните ехокардиографски находки са 
потисната систолна и диастолна функция и нару-
шения в сегментната кинетика. Главната роля на 
ехокардиографията е изключване наличието на 
клапни болести, вродени сърдечни заболявания 
и перикардити [45]. Този неинвазивен метод може 
да се използва за разграничаване на различните 
форми на миокардит. Фулминантният миокардит 
се представя с недилатирана, задебелена и хи-
поконтрактилна лява камера, със сегментни на-
рушения на кинетиката. Острият миокардит се 
характеризира с дилатирани сърдечни кухини, 
нормална дебелина на стените и левокамерна 
систолна дисфункция [26]. Фулминантният ми-
окардит има доказано по-добра прогноза в срав-
нение с острия [54]. При пациенти със запазена 
фракция на изтласкване и доказан чрез ЕМБ 
миокардит, измерването на миокардния стрейн 
със speckle tracking ехокардиография показва 
увреждане на левокамерната функция при срав-
нение със здрави пациенти [26]. Деснокамерната 
дисфункция се е оказала независим фактор за 
сърдечна смъртност и необходимост от сърдеч-
на трансплантация при пациенти с биопсично по-
твърден остър миокардит [47].Ехокардиография-
та е важен метод за проследяване на ефекта от 
лечението и прогресията на заболяването.

Koронарната артериография обикновено по-
казва нормални коронарни съдове, освен в случаи-
те, когато миокардитът засяга пациенти с коронар-
на болест.

Ядрено-магнитният резонанс е важен неин-
вазивен метод за изобразяване на миокарда с ви-
сока чувствителност за откриване на възпалител-
ни огнища, некроза, фиброза и оток на миоцитите 
[76]. Позволява оценка на миокардната функция, 
контрактилитета, както и на перикардното засяга-
не. Използването на по-нови техники като IR-GRE 
(inversion recovery gradient-echo pulse sequences) 
дава възможност за подобряване на контраста меж-
ду нормалния и увредения миокард и за откриване 
на малки възпалителни огнища в миокарда [29]. 
При пациентите с остър миокардит възпалителното 
огнище най-често е локализирано на латералната 
стена [58]. Чрез ЯМР е възможно да се изключи и 
исхемична причина, тъй като в тези случаи се на-
блюдава контрастно натрупване и в субендокард-
ните слоеве на миокарда. Еозинофилният миокар-

дит е единствената форма на миокардно възпале-
ние, обхващаща и ендокардните слоеве [27].

ЯМР може да се използва като насочващ метод 
за локазлизиране на точното място за ЕМБ. В про-
учване на Маhrholdt и сътр. при хистопатологично 
изследване на биопсичен материал, взет от предва-
рително определено чрез ЯМР миокардно огнище, 
активен миокардит се наблюдавал при 19 от 21 па-
циенти [58]. При хроничните миокардити този метод 
няма висока диагностична стойност (сензитивност 
63%; специфичност 40%) [52]. ЯМР също така дава 
индиректни данни за вирусно участие във възпали-
телния процес. Засягането на латералната стена на 
ЛК е много по-често при вирусна инфекция с парво-
вирус В19, докато ангажирането на средната част 
на междукамерния септум е характерно за инфек-
ция с херпес вирус тип 6 [28].

Диагнозата миокардит се базира на наличие-
то на два или три критерия на Lake Louise [32]. Те 
включват: 

1. Регионално или глобално повишаване на ин-
тензитета на миокардния сигнал в Т2-секвенцията.

2. Повишаване на ранното миокардно усил-
ване, сравнено със скелетната мускулатура при 
Т1-секвенцията.

3. Наличие на поне една фокална лезия с не-
исхемично регионално разпространение във въз-
становителната фаза при Т1-секвенцията (забаве-
но усилване с гадолиний).

Наличието на поне два от посочените критерии 
при пациенти с клинична картина на остър миокар-
дит има сензитивност 76% и специфичност 96% [4].

При клинично стабилни пациенти е уместно 
първоначално да се проведе ЯМР. В случаите на 
хемодинамична нестабилност и животозастраша-
ващо състояние ЕМБ е метод на избор [5].

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лабораторните маркери са важни показатели за 
наличието на миокардно увреждане и възпаление, 
но те са неспецифични за поставяне на диагнозата. 
При миокардитите често се наблюдава повишава-
не на възпалителните маркери, като С-реактивен 
протеин, левкоцити, СУЕ, фибриноген. Сърдечните 
тропонини са по-високоспецифични показатели за 
миокардит в случаите, в които острият коронарен 
синдром е изключен [16]. Нивата на тропонин Т и 
тропонин I са по-често повишени в сравнение с тези 
на креатинин-киназата (СК) и МВ изоформата (СK-
MB), които са неспецифични маркери и нормалните 
им стойности не изключват миокардит [9]. Високи 
нива на NT-Pro-BNP и BNP се наблюдават при раз-
витие на сърдечна недостатъчност в хода на ми-
окардит и са белег за по-лоша прогноза [20]. Пови-
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шените стойности на разтворимия ST2 рецептор на 
IL-33, също е показал корелация при пациенти със 
СН и ДКМП [61]. Други показатели, имащи отноше-
ние към прогнозата, са някои цитокини, като IL-10, 
IL-12, TNF-, IFN- [67]. По-нови маркери, като копеп-
тин и MR-proADM (midregional pro-adrenomedullin), 
все още не са доказали значима роля в диагности-
ката на миокардитите [16].

Използването на вирусни серологични изследва-
ния е ограничено, особено при хроничните форми 
на миокардит и възпалителна кардиомиопатия. Ни-
вата на IgG-антителата, специфични за кардиотроп-
ни вируси, могат да бъдат повишени и при липса на 
сърдечно засягане [71]. Позитивните резултати при 
изследване на периферна кръв с PCR (polymerase 
chain reaction) не доказват наличието на вирусен ми-
окардит. Когато от ЕМБ се изолира вирусен геном, 
изследването на периферната кръв с PCR може да 
потвърди или да изключи системнa инфекция [11]. 

В някои случаи може да бъде от полза специа-
лизираното серологично изследване на автоанти-
тела за сърдечни и специфични за мускулите ав-
тоантитела [muscle-specifi c ASA, (AFA, IFA, AMLA), 
АНА (anti-heart antibodies), anti-laminin, anti-MHC, 
anti-interfi brillary, anti-Beta1-AR, Anti-Beta2-ARи др.]. 
Откриването на високи нива при пациенти, при кои-
то не се изолира вирусен геномот ЕМБ, предполага 
развитие на имуномедииран миокардит/дилататив-
на кардиомиопатия [5]. Циркулиращите автоанти-
тела, макар и невинаги патогенни, представляват 
диагностичен и прогностичен маркер при засегна-
тите пациенти и могат да се открият при асимптом-
ни роднини години преди сърдечното увреждане [6].

ЕНДОМИОКАРДНА БИОПСИЯ

Ендомиокардната биопсия е златен стандарт в 
диагностиката на миокардитите и неисхемичните 
кардиомиопатии. Токсичните, инфилтративните, 
възпалителните и автоимунните процеси, водещи 
до миокардит, обикновено се откриват на клетъч-
но ниво. В тези случаи неинвазивните техники са 
неефективни. ЕМБ има основна роля в откриване-
то на възпалителни инфилтрати и вирусни геноми 
в острата фаза на миокардита, както и в послед-
ващото специфично лечение. ЕМБ трябва да бъде 
осъществена тогава, когато ползата от информа-
цията, която ще даде, надхвърля риска от проце-
дурата. Според последните препоръки (2007 г.) на 
АHA/ACC/ESC [46] клас I препоръки за провеж-
дане ЕМБ са:

  Пациенти с новопоявила се сърдечна не-
достатъчност с давност, по-малка от 2 седмици с 
нормални или увеличени размери на лява камера и 
хемодинамична нестабилност.

  Пациенти с необяснима новопоявила се 
сърдечна недостатъчност с продължителност от 2 
седмици до 3 месеца, свързана с левокамерна ди-
латация, камерни аритмии, проводни нарушения и 
липса на подобрение при лечение в рамките на 1-2 
седмици. 

В клас II препоръки се включват:
  Пациенти с новопоявила се сърдечна недос-

татъчност с давност повече от 3 месеца, свързана с 
увеличени размери на лявата камера, проводни на-
рушения, камерни аритмии и липса на повлияване 
от проведеното лечение през първите 1-2 седмици.

  Пациенти със сърдечна недостатъчност и 
дилатативна кардиомиопатия, свързани с подози-
рана алергична реакция и/или еозинофилия.

  При сърдечна недостатъчност, асоциирана с 
антрациклинова кардиомиопатия.

  Сърдечна недостатъчност и развитие на не-
обяснима рестриктивна кардиомиопатия.

  При пациенти с подозиран сърдечен тумор.
  При деца с необяснима кардиомиопатия.
  Новопоявила се СН с давност 2 седмици до 

3 месеца, с дилатирана лява камера, без нови ка-
мерни аритмии или проводни нарушения и повлия-
ваща се от медикаментозната терапия в рамките на 
1 до 2 седмици.

  Сърдечна недостатъчност с давност > 3 ме-
сеца, с дилатирана лява камера, без нови камерни 
аритмии или проводни нарушения и повлияваща се 
от медикаментозната терапия в рамките на една до 
две седмици.

  Сърдечна недостатъчност, свързана с нео-
бяснима хипертофична кардиомиопатия.

  При подозиране на аритмогенна дяснока-
мерна дисплазия/кардиомиопатия.

  При необясними камерни аритмии.
  При необяснимо предсърдно мъждене.

В последния документ на Европейското обще-
ство по кардиология за поведение при миокардити 
[5] в препоръките за ЕМБ се включват и пациенти 
с клинична изява на миокарден инфаркт след из-
ключване на коронарна артериална болест. ЕМБ 
може да се повтори при необходимост с цел про-
следяване ефекта от провеждането на специфично 
насочено лечение.

ЕМБ намира приложение при проследяване на 
имунологичния статус при пациенти след сърдечна 
трансплантация. 

Първите техники, прилагани за ЕМБ, са отворе-
ната хирургична биопсия, последвана от използва-
нето на достъп чрез торакотомия с директна тън-
коиглена биопсия с игла на Vim-Silverman (1950 г.). 
Тези методи са показали голям брой усложнения – 
пневмоторакс, сърдечна тампонада, увреждане на 
коронарните съдове [21]. През 1962 г. Sakakibara и 
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Konno въвеждат катетърната биопсия. Предимства-
та на новата техника чрез съдов достъп под флуо-
роскопски контрол са по-малкото перипроцедурни 
усложнения [65]. През 1972 г. Caves и сътр. оптими-
зират катетърната биопсия, като въвеждат специал-
ни биоптоми (Stanford Caves-Shulz bioptome), които 
дават възможност за използване на по-безопасен 
достъп през дясната вътрешна югуларна вена [13].

УСЛОЖНЕНИЯ

Ограничаваща роля за провеждане на ЕМБ е 
нейната безопасност. Основните усложнения при 
ЕМБ са: перфорация с перикардна тампонада, ка-
мерни и надкамерни аритмии, проводни наруше-
ния, пневмоторакс, медиастинит, белодробен ембо-
лизъм/въздушна емболия, пареза на нерви, хема-
том на мястото на съдовия достъп, увреждане на 
трикуспидалната клапа, артерио-венозна фистула, 
руптура на хорди. Усложненията при ЕМБ зависят 
основно от опита на оператора и клиничното със-
тояние на пациента. В ретроспективно клинично 
проучване, включващо 3048 ЕМБ, взети от дясна 
камера, рискът от сериозни усложнения, като сър-
дечна тампонада и атрио-вентрикуларен блок, из-
искващ постоянен електрокардиостимулатор, е бил 
0,12%. Нито един смъртен случай не е бил регис-
триран [12]. Chimenti и сътр. [43] доказват, че ЕМБ 
от лявата камера може да се счита за безопасна 
процедура. За 28-годишен период и над 4000 ЕМБ 
от лява камера усложненията са само 0,33%. Тези 
анализи показват, че и деснокамерната, и левока-
мерната биопсия са достатъчно безопасни, когато 
се извършват от подготвени екипи. 

Като високорискови групи се считат тези с по-
вишено систолно деснокамерно налягане, хемо-
рагична диатеза, предшестваща антикоагулантна 
терапия (хепарин), или увеличени размери на дяс-
на камера [39]. Рискът от сърдечна перфорация 
е различен при преживелите сърдечна операция/
трансплантация и тези, при които перикардното 
пространство е интактно. При сърдечно трансплан-
тираните пациенти перикардът е облитериран, кое-
то създава условия за ограничаване перфорацията 
на дясната камера [8].

Относителни противопоказания за провеждане 
на ЕМБ са некоригирани коагулопатии, тромбоцито-
пения, проблеми със съдовия достъп и наличие на 
механична протеза на трикуспидалната клапа [37].

ТЕХНИКА НА ЕНДОМИОКАРДНАТА БИОПСИЯ

ЕМБ се извършва под мониторно наблюдение с 
3-канално ЕКГ, неинвазивно измерване на артери-
алното налягане и кислородната сатурация. Преди 

започване на процедурата се проследява коагула-
ционният статус на пациента. За осъществяването 
на ЕМБ е необходимо INR (International Normalized 
Ratio) да е под 1,5 и антикоагулантната терапия да 
бъде прекъсната 16 часа преди и възстановена 12 
часа след изследването. Съдовият достъп за дес-
нокамерна биопсия най-често е през лявата или 
дясната феморална или дясната вътрешна югулар-
на вена. При левокамерната биопсия предпочитан 
достъп е дясната/лявата феморална артерия или 
дясната радиална артерия [68].

Биопсичният материал от дясната камера 
обикновено е от междукамерния септум, тъй като 
свободната стена на ДК е по-тънка и рискът от 
перфорация е голям. Основното усложнение при 
левокамерна ЕМБ е остра митрална регургитация 
при засягане на митрална хорда. Използването на 
флуороскопски метод за визуализация и контрол на 
процедурата, както и ехокардиографско изследва-
не преди и след нея ограничават процента на ус-
ложнения [22]. ЕМБ на туморни маси може да се 
извърши и само под ехокардиографски контрол, без 
флуороскопско визуалзиране [46]. 

При ЕМБ се вземат поне 5-10 проби с размери 
1-2 mm3. При миокардитите най-често се наблюда-
ва огнищно засягане на миокарда, затова биопсиите 
трябва да бъдат от различни райони на ЛК и интра-
вентрикуларния септум на ДК. Пробите за хистоло-
гичен и имунохистохимичен анализ се съхраняват в 
10% формалин на стайна температура. Тези за из-
следване на вирусни геноми се замразяват в течен 
азот и се съхраняват на температура  80°С [5]. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМБ

При всички случаи на миокардит биопсичните 
проби от лява и дясна камера се анализират чрез 
хистологични, имунохистохимични и молекулярни 
методи за изолиране на вирусен геном (вирусна 
PCR на ЕМБ проби и кръв) [5]. Използването на 
всички тези техники позволява доказване на раз-
лични етиологични причинители и последващо спе-
цифично лечение. 

ХИСТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ 

Хистопатологичната диагноза на миокардното 
възпаление се базира основно на критериите на 
Далас (1987 г.), WHO, Marburg (1996 г.) и критерии-
те на WHF (1999 г. в съответствие с критериите на 
Далас и включване на имунохистохимични методи). 
Според критериите на WHF, диагнозата миокардит 
се приема при наличие на над 14 левкоцита/mm3 с 
преобладаване на Т-клетки и на не по-малко от 4 
макрофага [64].
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Приета е следната терминология [36, 44]: 
Първа биопсия: 
1. Активен миокардит – миокардна некроза или 

дегенерация в близост до възпалителен инфилтрат 
(наличие на повече от 14 лимфоцита/mm3, пре-
димно Т-лимфоцити, количествено измерени чрез 
имухистохимични методи), със или без миокардна 
фиброза. 

2. Граничен миокардит – възпалителен инфил-
трат (лимфоцити > 14/mm3) с преобладаване на фи-
брозни изменения и липса на некроза на миоцитите. 

3. Няма миокардит – липсват възпалителни ин-
филтрати (лимфоцити < 14/mm3). 

Последваща биопсия: 
1. Персистиращ миокардит със или без фиброза.
2. Оздравяващ миокардит със или без фиброза.
3. Оздравял миокардит със или без фиброза.

ИМУНОХИСТОХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЕМБ 

Имунохистохимичните изследвания са полезно 
допълнение за идентифициране и характеризиране 
на възпалителните инфилтрати при EMB. Основни-
те антитела, използвани за определяне на имуно-
фенотипа, са CD45, CD45RO, CD3, CD20, CD4, CD8 
и CD68/PGM1. Допълнителни белези, свързани с 
активиране на имунната система, включват HLA-
ABC и HLA-D [60].

ИЗОЛИРАНЕ НА ВИРУСЕН ГЕНОМ

Основният метод, който се използва за изоли-
ране на вирусни геноми в биопсичен материал, е 
полимеразната верижна реакция (PCR). Количест-
вената (real time PCR) и качествената PCR откри-
ват с висока чувствителност вирусните РНК/ДНК в 
миокарда. Първоначалният анализ е качественият 
и ако е възможно, вирусният товар се измерва ко-
личествено чрез real time PCR [69]. Латентните ин-
фекции се различават от острите чрез паралелен 
анализ на кръвни проби.

Пациентите могат да се разделят на две групи 
– с нововъзникнала вирусна инфекция и с персис-
тираща вирусна инфекция в миоцитите с последва-
ща реактивация. Ентеровирусите и аденовирусите 
предизвикват както остър миокардит, така и ДКМП 
и хронична сърдечна недостатъчност при персис-
тирането им в кардиомиоцитите. При възрастни 
пациенти с ДКМП и/или необяснима глобална сис-
толна дисфункция ентеровирусите, парвовирус В19 
и HHV 6 се откриват най-често при ЕМБ [39]. Why 
и сътр. наблюдават за период от 25 месеца 25% 
смъртност при пациенти с миокардит/ДКМП с до-
казана персистираща ентеровирусна инфекция в 

сравнение с 4% смъртност при ентеровирус-нега-
тивни пациенти [74]. 

В случаите на бивентрикуларна биопсия вирусен 
геном (12,6% срещу 7,1%) или възпалителни инфил-
трати (18,7% срещу 7,9%) се изолират много по-чес-
то от лявата камера в сравнение с дясната [75]. 

След остра инфекция при 60 до 70% от пациен-
тите се възстановява напълно миокардната функ-
ция, без остатъчно увреждане поради ефективен 
имунен отговор на организма [1, 17]. Следователно 
последващата биопсия ще докаже липсата на възпа-
лителни промени. Въпреки това, ако първоначално-
то увреждане е значително и има загуба на контрак-
тилна тъкан и миокардно ремоделиране, пациентите 
не оздравяват дори и при отсъствие на вирусни час-
тици и белези на възпаление в миокарда. 

ПРОГНОЗА

Острите миокардити, като идиопатичен еози-
нофилен миокардит, гигантоклетъчен миокардит, 
грануломатозен и алергично-медииран, са ред-
ки и се откриват при около 20% от случаите [41]. 
Острият миокардит често не отговаря на приложе-
ното симптоматично лечение за сърдечна недос-
татъчност и смъртността е висока въпреки про-
ведената терапия. Граничният миокардит често 
преминава спонтанно без остатъчно увреждане, 
освен в случаите, когато има подлежаща сърдечна 
дисфункция (сърдечна недостатъчност). Наблюда-
вано е, че плътността на възпалителните клетки 
в миокарда играe роля в определяне на дълго-
срочната прогноза при острите миокардити [54]. 
Преживяемостта при нелекуван гигантоклетъчен 
и еозинофилен миокардит е по-малко от 20% при 
4-годишно проследяване [41]. Ранната смъртност 
при фулминантния лимфоцитен миокардит, изис-
кващ интензивни грижи, е 40% през първите 4 сед-
мици [18]. При нефулминантния активен миокар-
дит смъртността е от 25 до 56% за период от 3 
до 10 години, водещ до постепенно развитие на 
сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна 
смърт, особено при ранна поява на симптоматика 
[74, 79]. Kühl и сътр. [63] откриват, че при пациен-
ти, при които се отбелязва изчистване на вирусния 
геном, фракцията на изтласкване (ФИ) се подо-
брява от 50 на 58%, докато при наличие на пер-
систираща вирусна инфекция ФИ намалява от 54 
до 51%, като тези факти са статистически значи-
ми. В допълнение към нарушената левокамерна и 
деснокамерна функция, вирусното персистиране, 
хроничното възпаление и циркулиращите кардио-
депресивни автоантитела са независим предиктор 
за лоша прогноза [11, 24, 74].
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ЛЕЧЕНИЕ 
Oсновното лечение на миокардита включва 

оптимално овладяване на сърдечната недостатъч-
ност и ритъмните нарушения съгласно препоръки-
те, заложени в съответните ръководства [62, 66]. 
Специфичното лечение се определя според резул-
татите от ЕМБ.

Конвенционално лечение
Хемодинамично нестабилните пациенти трябва 

да се лекуват в интензивно отделение с монитори-
ране на основните жизнени показатели. Необходим е 
добре подготвен инвазивен екип за сърдечна катете-
ризация и за провеждане на ЕМБ. При прогресивно 
влошаване на симптоматиката и загуба на контрак-
тилна сърдечна функция ЕМБ е от жизнено важно 
значение за диагностициране на лечими състояния 
като гигантоклетъчен и еозинофилен миокардит. Не-
зависимо от това, при задълбочаване на миокардното 
възпаление и значително намаляване на помпената 
функция, необходимостта от механично подпомага-
не на сърдечната дейност може да се използва като 
мост към сърдечна трансплантация [5].

Стабилните пациенти със систолна дисфункция 
трябва да бъдат лекувани с диуретици, АСЕ инхи-
битори/АРБ блокери, бета-блокери, алдостеронови 
антагонисти. Лечението с нестероидни противовъз-
палителни средства не се препоръчва в хода на ос-
тър миокардит, тъй като те повишават смъртността 
при експериментални животински модели, въпреки 
че са терапия на избор при перикардитите [57]. Ка-
мерните аритмии се срещат често в острата фаза 
на миокардита. Тяхното лечение следва препо-
ръките на ESC Guidelines [66]. Имплантацията на 
ICD (implantable cardioverter defi brilator) е показа-
на в случаите на персистиране на ЛК дисфункция 
и след преодоляване на острия момент. Пълният 
сърдечен блок изисква имплантиране на постоянен 
електрокардиостимулатор. 

Физическата активност трябва да бъде ограни-
чена за поне 6 месеца след острата фаза на ми-
окардит както при атлети, така и при хора с нормал-
на активност.

Aнтивирусна терапия
Целта на лечението при вирусните миокардити 

е елиминиране на възпалителните клетки от ми-
окарда и унищожаване на вирусните причинители. 
Ползата от специфична антивирусна и имуносупре-
сивна терапия се доказва чрез изчистването на ви-
русните частици от миокарда при контролни биоп-
сии след прилагане на лечението.

Интерфероните (IFN) служат като естествена за-
щита срещу много вируси. Тяхната ендогенна продук-
ция е свързана с клинично подобряване при вирусни 

инфекции, докато екзогенното им приложение има 
защитна роля. Тип I интерферони са обещаващ избор 
за лечение на хронични вирусноиндуцирани кардио-
миопатии. За момента това лечение не е одобрено, 
но няколко проучвания демонстрират ползата от при-
ложението на интерферон-бета при пациенти, при 
които конвенционалната терапия остава без ефект.

Интерферон-бета (IFN-) се прилага подкожно 
всеки ден в комбинация с конвенционалната терапия 
за сърдечна недостатъчност в продължение на 6 ме-
сеца. Започва се с доза 2 х 106 IU за една седмица. 
През следващите две седмици дозата трябва да се 
покачи на 4 х 106 до 6 х 106 за период от 21 седмици 
[31]. Основните странични ефекти на интерфероните 
са умора, грипоподобни симптоми, зачервяване на 
мястото на инжектиране, главоболие. Те премина-
ват обикновено през първите 4 седмици на лечение. 
Противопоказания за лечение с интерферон-бета са 
свръхчувствителност, бременност и кърмене. Трябва 
да се прилага с внимание при пациенти с анамнеза за 
депресия, суицидни мисли и епилепсия. 

При 6-месечно лечение с интерферон-бета на 
пациенти с хронична ентеровирусна или аденови-
русна кардиомиопатия се отбелязва значително по-
добрение в ЛК систолна функция и намаляване раз-
мерите на сърдечните кухини [40]. След 5-годишно 
проследяване 92% от пациентите, успешно лекува-
ни с интерферон-бета, са живи в сравнение с 69% 
при тези с персистираща вирусна инфекция [38]. 
Освен това се наблюдава, че нивата на ендогенния 
IFN- са по-високи при пациентите, при които вирус-
ният геном се елиминира без прилагане на допълни-
телно лечение. През 2003 г. Luciano Daliento и сътр. 
публикуват два клинични случая на пациенти с дока-
зани посредством ЕМБ ентеровирусни миокардити и 
отбелязват положителни резултати по отношение на 
клиничните и хемодинамичните показатели, както и 
при проследяващите биопсии след лечение с интер-
ферон-алфа [48]. Контролирано клинично проучване 
във фаза II [30], включващо 143 пациенти с биопсич-
но доказано наличие на вирусен геном (ентерови-
руси, аденовируси или парвовирус В19), показва 
подобрение във функционалния клас, качеството на 
живот и редукция на вирусния геном при контролни 
биопсии след лечение с IFN--1b. 

При наличие на PVB 19 e важно да се разгра-
ничат латентната инфекция (позитивна ДНК) от ви-
русната реактивация (наличие на позитивна ДНК 
и РНК). Отбелязва се подобряване в еднотелната 
функция при лечение с по-високи дози интерфе-
рон-бета, което предполага и възможност за инхи-
биране на PVB 19 реактивацията [12]. В пилотно 
проучване на 8 PVB 19 положителни и симптома-
тични пациенти, 6-месечен курс с тимидиновия 
аналог телбивудин намалява транскрипционната 
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активност при 7 от 8 пациенти и подобрява симп-
томатиката през първите седмици на лечение [73].

Интерферон-бета е неефективен при HHV-6. В 
проучване, включващо 1656 пациенти, 237 от които с 
HHV-6 инфекция, доказана чрез ЕМБ, и със симпто-
ми на СН, се показва намаляване на HHV-6 реакти-
вацията след 6-месечно лечение с ганцикловир [70].

Според анализ, направен от Katarzyna E. Gil и 
сътр., таргетната терапия е много по-ефективна, ко-
гато се започне рано, в началните стадии на заболя-
ването, преди процесът да е станал необратим [34].

Интравенозните имуноглобулини притежа-
ват антивирусен и противовъзпалителен ефект. 
Ето защо те са използвани за лечение на възпа-
лителните заболявания на миокарда. Лечението с 
имуноглобулини е показало полза в няколко некон-
тролирани проучвания с подобряване ЛК функция 
и фракцията на изтласкване [59], но в голямо ран-
домизирано проучване ефектът от използването им 
не се потвърждава [56].

Лечението с венозни имуноглобулини на PVB 19 
асоциираните миокардити води до изчистване на 
миокардното възпаление, но вирусните частици не 
могат да бъдат отстранени напълно при половината 
от пациентите [35]. 

При биопсично доказан CMV миокардит при про-
учване, включващо 18 пациенти, е установено, че ин-
фузията на високи дози имуноглобулини елиминира 
вирусните частици и възпалителните клетки в миокар-
да при анализиране на последващите биопсии [51].

Имуносупресивна терапия
При някои пациенти възпалителният процес 

персистира при ЕМБ 6 месеца след проведеното 
специфично лечение въпреки елиминирането на 
вирусните частици от миокарда. Това се обяснява с 
поствъзпалителните автоимунни процеси. Прилага-
нето на имуносупресивна терапия цели предотвра-
тяване на късните имуномедиирани възпалителни 
процеси на миокарда [35]. Frustaci и сътр. доказват, 
че имуносупресивната терапия има ефект само при 
вирус-негативните пациенти [24]. Ето защо тя тряб-
ва да бъде започната само след изключване на пер-
систиращ вирусен геном, потвърдено чрез ЕМБ [5]. 
В проучването TIMIK, включващо пациенти с хро-
ничен миокардит без наличие на вирусни частици 
в миокарда с ФИ < 45%, е установено подобряване 
в ЛКФИ при 85% от пациентите, провеждащи лече-
ние с азатиоприн и кортизон и никакво подобрение 
в плацебо-групата [25].

Най-често използваните медикаменти в допъл-
нение към конвенционалната терапия за сърдечна 
неодстатъчност са имуноглобулини, кортикостерои-
ди, азатиоприн и циклоспорин.

Хипереозинофилният синдром, или болест 
на Льофлер, обикновено протича в три стадия. В 

острата фаза се наблюдават еозинофилни инфил-
трати, увреждащи миокарда, както и хипереози-
нофилия в периферната кръв. Следващият етап е 
засягане на клапния апарат и последната фаза е 
ендомиокардната фиброза. Тропичната форма на 
заболяването може да бъде лекувана с антихел-
минтни и антипротозойни медикаменти след прео-
доляване на острата фаза и преди развитието на 
трайна фиброза. Във всички останали случаи ме-
тод на избор е имуносупресивната терапия, включ-
ваща азатиоприн, преднизолон, интерферон или 
тирозин-киназни инхибитори (Imatinib) [5].

ИМУНОАДСОРБЦИЯ

При пациентите с ДКМП се откриват циркулира-
щи автоантитела, които могат да служат като марке-
ри за автоимунен процес при клинично и биопсично 
доказани миокардити [2]. В тази насока имуноад-
сорбцията е друга опция за лечение. Основната цел 
е понижаване титъра на кардиотоксичните анти-
тела в плазмата. Лимитирани рандомизирани про-
учвания показват, че този вид терапия подобрява 
ЛКФИ [19]. В някои от тях се използват специфични 
маркери, кaтo b-1 adrenoceptor antibodies, чието из-
чистване чрез имуноадсорбция води до по-голяма 
преживяемост при пациенти с краен стадий ДКМП 
(ЛКФИ < 30%), кандидати за сърдечна транспланта-
ция [19]. Поради необходимостта от още доказател-
ства за ползата от имуноадсорбцията, за момента 
тя все още е експериментална терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Mиокардитите са възпалителни заболявания на 
сърцето, най-често резултат на вирусни инфекции 
или автоимунни процеси. След острата фаза възпа-
лителният процес изчезва спонтанно в следващите 
1-4 месеца при повечето пациенти. Понякога обаче 
имунната система не е способна да се справи с ин-
фекциозните причинители, което води до увреждане 
на миокарда. В тези случаи, чрез ЕМБ може да се 
изолира точен причинител с последващо насочено 
лечение в допълнение към стандартната терапия за 
сърдечна недостатъчност. Ендомиокардната биопсия 
дава големи възможности за диагностика и лечение 
на възпалителните заболявания на миокарда. Тя има 
съществена роля както в началните – остри форми на 
заболяването, така и при неговото хронифициране. 
Важно е нейното значение и за проследяване ефекта 
от приложеното лечението. Неинвазивните методи за 
диагностика не дават достатъчно информация и си-
гурност за наличието на миокардно възпаление. Ето 
защо ЕМБ трябва да се дефинира като съществен ин-
струмент в диагностиката на миокадитите и не трябва 
да бъде отлагана или пропускана. 
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Pезюме. Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е третата по честота причина за смърт. Тя се свързва с ус-
корена за възрастта загуба на белодробен паренхим и ненапълно обратима обструкция на дихателните пътища. 
Хипоксичната пулмонална вазоконстрикция, хиперкапнията, ацидозата  и белодробното съдово ремоделиране 
при ХОББ допринасят за увеличаване на белодробното съдово съпротивление. То повишава деснокамерно-
то следнатоварване и води до развитието на хронично белодробно сърце (ХБС)  cor pulmonale. Доскоро се 
считаше, че ХБС и пулмоналната хипертония в покой са често срещани при пациенти с ХОББ. Има все повече 
данни за ролята на повишеното пулмонално налягане, индуцирано от физическо усилие, за увеличаване на 
деснокамерната маса и обем. Съвременната литература, посветена на проблема ХБС/ХОББ, се основава на 
резултатите от многобройни малки по обем проучвания. Някои от тях описват увеличена деснокамерна маса и 
обем, докато според други е налице намаление на тези параметри, т.е. промените, които настъпват в деснока-
мерната структура и функция при ХОББ, не са добре изяснени. Целта на този обзор е да представи резултатите 
от последните проучвания, посветени на проблема ХБС/ХОББ; да запознае читателя със съвременните разби-
рания относно ролята на белодробната обструкция, хиперинфлация и белодробното съдово ремоделиране в 
патогенезата на деснокамерното обременяване.

Ключови думи: сърдечно-съдово засягане, хронична обструктивна белодробна болест, хронично белодробно сърце, ехокарди-
ографски промени, субклинична деснокамерна дисфункция
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Abstract. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), the third leading cause of death, defi ned by accelerated, age-related loss 
of lung function resulting in incompletely reversible airway obstruction. Hypoxic pulmonary vasoconstriction, hypercapnia, 
acidosis, and pulmonary vascular remodeling in COPD increase pulmonary vascular resistance and right ventricular 
(RV) afterload, resulting in cor pulmonale, i.e. RV hypertrophy and dilation. Cor pulmonale with resting pulmonary 
hypertension is considered common in COPD. Exertional pulmonary hypertension without pulmonary hypertension at 
rest contributes to increased RV mass and volume. However, the contemporary literature on cor pulmonale in COPD 
is limited by small sample sizes of highly selected patients. Some of them demonstrated increased RV mass and RV 
dysfunction in COPD, whereas others showed reduced RV size and intrathoracic blood volumes. Hence, changes in 
RV structure and function in contemporary COPD remain elusive. The aim of this review is to present the contemporary 
aspects of the relation cor pulmonale/COPD regarding the role of pulmonary obstruction, hyperinfl ation and pulmonary 
vessel remodeling in the pathogenesis of right ventricular afterload. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

ХОББ е заболяване, при което се наблюдава ус-
корено стареене на белодробната тъкан и ненапъл-
но обратима обструкция на дихателните пътища 
[22]. Макар че се разглеждат като единна нозоло-
гична единица, хроничният бронхит и емфиземът, 
които се включват в него, са различни както от мор-
фологична, така и от патофизиологична и клинич-
на гледна точка. Част от пациентите с ХОББ имат 
повишен артерио-венозен градиент, деснокамерна 
хипертрофия и/или дилатация със или без десно-
камерна сърдечна недостатъчност (известни като 
ХБС). При тези пациенти описаните характеристики 
се свързват с хроничен бронхит, изразена обструк-
ция и налична пулмонална хипертония (в покой или 
при усилие) [2, 3, 17]. Друга част от болните (за мо-
мента по-голямата част), при които е налице тежък 
ХОББ, не развиват белодробно сърце или десно-
камерна сърдечна недостатъчност, но и при тях е 
налице намален сърдечен дебит – тези пациенти са 
предимно с белодробен емфизем [7, 11].  

Описаните фенотипи са въведени през 1972 г. 
от Burrows и сътр. [6]. Те за първи път поставят ак-
цент върху съществуването на сърдечно-съдови ус-
ложнения при ХОББ, които имат различна клинич-
на характеристика, ход и прогноза. Тридесет години 
по-късно Wells и сътр. [1, 28] затвърждават хипоте-
зата на Burrows, като установяват, че субфенотипът 
хроничен бронхит е свързан с по-тежки сърдеч-
но-съдови промени отколкото емфизематозният. 

СЪВРЕМЕННИ РАЗБИРАНИЯ ЗА ПАТОГЕНЕЗАТА 
НА ХБС 

Cor pulmonale parvus, белодробна обструкция
Класическото cor pulmonale, което традиционно 

се свързва с ХОББ, се дължи на наличието на пул-
монална хипертония. Тя може да е налице както в 
покой, така и при усилие, засяга около 58% от па-
циентите с ХОББ и причинява увеличаване на дес-
нокамерната маса и обем. Данните за наличието и 
тежестта на пулмонална хипертония са ограничени 
поради малкото на брой изследвания, тъй като ин-
вазивността на сърдечната катетеризация (златен 
стандарт за диагнозстицирането ѝ), ограничава ней-
ното приложение. От друга страна, белодробното 
свръхраздуване и променената ротация  на сърцето 
в гръдния кош затрудняват техническото изпълне-
ние на ехокардиографията на дясната сърдечна по-
ловина. Някои от проучванията описват увеличена 
деснокамерна маса и обем [15, 18], други показват 
наличието на намалени деснокамерни обеми и ин-
траторакални кръвни дебити [4,17]. 

Kawut и сътр. [16] изследват 310 пациенти с 
ХОББ, както и контролна група пациенти на въз-
раст между 50-79 години. Изследването е проведе-
но в рамките на проучването MESA – COPD (MESA 
– Multi Ethnic Subclinical Atherosclerosis – Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease) [16]. И двете групи са 
пушачи с поне 10 пакетогодини, но без клинично из-
явени сърдечно-съдови заболявания. Деснокамер-
ните обем и маса са оценени чрез магнитнорезо-
нансна томография (МРТ). Диагнозата ХОББ и ней-
ната тежест са определени чрез спирометрия. Про-
центът на пациентите с емфизем е определен като 
процент от белодробните полета < -950 Hounsfi eld 
Units при компютърна томография. Те доказват, че 
деснокамерният теледиастолен обем е намален 
при болните с ХОББ в сравнение с контролната гру-
па пациенти. Увеличаването на тежестта на ХОББ 
корелира с намаляването на деснокамерния теле-
диастолен и ударен обем. Деснокамерната маса 
и фракция на изтласкване са подобни  при  ХОББ 
и контролната група. Kawut и сътр. [16] установя-
ват, че диастолните обеми намаляват с тежестта 
на бронхиална обструкция. Такава тенденция се 
наблюдава и по отношение на деснокамерния уда-
рен обем, но не e налице за деснокамерната маса. 
Бронхиалната обструкция не влияе на деснокамер-
ната маса и фракция на изтласкване, като по-тежки-
ят по степен на тежест ХОББ се свързва с по-малки 
теледиастолни и ударни обеми. Данните на Kawut 
и сътр. за намалени деснокамерни обеми противо-
речат на класическата парадигма за cor pulmonale 
при ХОББ, т.е. увеличена деснокамерна маса и 
обем, развили се в хода на белодробно заболява-
не, със или без налична деснокамерна дисфунк-
ция. Подобни са и резултатите на убедителен брой, 
по-малки по обем, проучвания [18, 21, 24]. При тях 
са налице много строги критерии за включване  (т.е. 
резултатите им не могат да се валидират за обща-
та популация и не е отчетено влиянието на множе-
ство фактори). Проучването на Kawut и сътр. няма 
включващи и изключващи критерии. Тяхната извад-
ка пациенти с ХОББ не е съсредоточена непремен-
но върху тежка/много тежка ХОББ, за разлика от 
повечето проучвания, които описват класическото 
cor pulmonale. Tова прави възможно валидирането 
на резултатите им за общата популция пациенти с 
ХОББ и представя по-пълно болестта в отделните 
ѝ фази. От друга страна, чрез това проучване се 
изяснява защо описаните резултати не съвпадат с 
известните до момента. 

Авторите доказват, че с нарастване на степента 
на бронхиална обструкция нараства и съотноше-
нието деснокамерна маса/краен диастолен дес-
нокамерен обем. Въпреки че причината за това 
обичайно се отдава на по-голямото по степен дес-
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нокамерно следнатоварване (т.е. нарастване на 
деснокамерната маса),  Kawut и сътр. показват, че 
е налице намаляване на крайния диастолен десно-
камерен обем, т.е. причината не може да се свърже 
с по-голям стрес върху стената на дясната камера. 

В рамките на проучванията MESA – бял дроб, и 
MESA – дясна камера, Grau и сътр. [13] изследват 
връзката между тежестта на бронхиална обструк-
ция и деснокамерните параметри – по-ниските 
стойности на индекса на Тифно корелират с по-
ниска деснокамерна маса; ФЕО1/ФВК  не показва 
асоциация с нито един от останалите структурни и 
функционални показатели на дясна камера. Не се 
наблюдават различия в рамките на трите групи по 
отношение на влиянието на белодробната обструк-
ция върху деснокамерната структура и функция. 

Cor pulmonale parvus, белодробен емфизем
При изследване на връзката между процента 

белодробен емфизем и структурните промени на 
дясна камера Kawut и сътр. разделят пациентите 
на квартили в зависимост от степента на емфизем-
но засягане на белодробната тъкан. Те установяват, 
че с нарастване на процентa на емфизем е налице 
пропорционално намаляване на ударния и крайния 
диастолен обем. Деснокамерната маса, фракция-
та на изтласкване, както и съотношението десно-
камерна маса/краен диастолен обем не се влияят 
от процента емфизематозно променен белодробен 
паренхим. При субанализ се установява, че само 
парасепталният и центролобуларният (р < 0.003) 
емфизем корелират с намаляване на деснокамер-
ния теледиастолен обем. Подобна асоциация не 
се запазва при панлобуларния емфизем (р < 0.39). 
Следователно техните резултати не толкова от-
хвърлят традиционната парадигма за cor pulmonale, 
а по-скоро отразяват корелацията белодробни/
сърдечно-съдови структурни промени при най-раз-
пространения за момента фенотип на ХОББ. 

За разлика от Kawut Hilde и сътр. изследват дес-
нокамерните структурни и функционални промени 
при крайна форма на болестта с много тежък емфи-
зем и белодробно свръхраздуване [14]. Включени 
са пациенти с ХОББ с остатъчен обем > 200% (сил-
но свръхраздуване). Направена е ехокардиограф-
ска оценка на дясната камера, както и деснокамер-
на катетеризация. При тези пациенти има данни за 
увеличена деснокамерна маса, както и за по-тежка 
деснокамерна дисфункция в сравнение със здрави 
пушачи. При изследването на Kawut и сътр. оста-
тъчният обем на пациентите е бил близо до норма-
та, т.е. те не са имали тежко по степен свръхразду-
ване и последното не е асоциирано с деснокамер-
ни структурни промени. Обичайно се приема, че 
белодробното свръхраздуване (при умерена/тежка 

ХОББ) намалява деснопредсърдното и деснока-
мерното пълнене, като със степента на нараства-
не на ОО/ТБК намаляват деснокамерните обеми. В 
рамките на проучването на Kawut и сътр. обаче не 
е описана подобна корелация. В условията на не 
много тежък по степен емфизем, при който ОО/ТБК 
е все още в рамките на нормата, авторите обясня-
ват намалението на деснокамерните обеми с други 
механизми. Те предполагат, че свръхраздуването 
на белите дробове причинява абнормна ориента-
ция на диафрагмата, намалява градиента между 
наляганията в гръдния кош и коремната кухина, 
притиска вена кава инфериор и така понижава ка-
мерното пълнене [19]. Хипоксията, персистиращото 
системно възпаление или ендотелната дисфункция 
също могат да доведат до деснокамерна диастолна 
дисфункция, която да допринася за  редуцираното 
деснокамерно пълнене. 

Връзката емфизем, белодробна обструкция, 
структурни и функционални промени на дясна ка-
мера е описана и от Grau и сътр. [13] при 4108 паци-
енти в рамките на MESA – бял дроб, и MESA – дясна 
камера [16]. Емфиземът е определен с компютърна 
томография (КТ) (гранични – 910 Hounsfi led units), 
структурата на дясната камера е оценена с помо-
щта на MРТ. Избрани са пациенти от общата попу-
лация на възраст между 40-84 години, без клинично 
изявени сърдечни заболявания. Те са разделени 
на три групи – активни пушачи, бивши пушачи или 
непушачи. Установява се, че по-големият процент 
емфизем корелира с по-нисък краен диастолен и 
ударен обем, деснокамерна маса и сърдечен дебит, 
като  връзката белодробен емфизем/деснокамерна 
структура е различна при отделните групи. По-голе-
мият процент емфизем корелира с по-нисък ударен 
обем, сърдечен дебит и по-ниска деснокамерна 
маса, независимо от пушаческия статус. Освен при 
пушачите във всички останали групи е налице обра-
тна връзка емфизем/сърдечен дебит. Като се отче-
те  влиянието на левокамерните обеми, става ясно, 
че при пушачите има по-големи крайни диастолни 
обеми и по-голям сърдечен дебит за даден процент 
емфизем. В сравнение с тях бившите пушачи имат 
по-малки крайни диастолни обеми за същата сте-
пен на тежест на емфизема. При непушачи не се 
наблюдава връзка между крайните диастолни обе-
ми на дясна камера и ударния обем, ако се отчетат 
големината и структурната характеристика на лява-
та камера [4]. 

В заключение, в проучванията MESA – Multi 
Ethnic Subclinical Atherosclerosis – ХОББ [16], MESA 
– Lung, MESA – Right Chamber [13], по-тежката по 
степен белодробна обструкция и по-тежкият  бело-
дробен емфизем (КТ класификация) се свързват с 
по-малки деснокамерни обеми, без да са налице 
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данни за промяна в деснокамерната фракция и 
маса. По-малките, а не по-големите деснокамерни 
обеми се срещат по-често при ХОББ, поне в рам-
ките на пациентите с ХОББ, подбрани от общата 
популация индивиди, без сърдечна симптоматика. 
Това дава основание да се въведе наличието на 
клиничен фенотип сor pulmonale parvus. Про-
центът на емфизем при пациенти без клинично из-
явена сърдечно-съдова патология е в обратнопро-
порционален на деснокамерното крайно диастол-
но налягане, ударния обем и масата, независимо 
от съпътстващите заболявания. Това се дължи на 
повишената белодробна съдова резистентност, 
намаления деснокамерен сърдечен дебит, белод-
робното свръхраздуване, ускореното белодробно 
и сърдечно стареене, като степента варира според 
тютюнопушенето. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ РАЗБИРАНИЯ 
ЗА БЕЛОДРОБНОТО СЪДОВО РЕМОДЕЛИРАНЕ 
И ДЕСНОКАМЕРНИТЕ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ 
ПРИ ХОББ

Патофизиологичните механизми на белод-
робното съдово ремоделиране и деснокамерните 
структурни промени при ХОББ се асоциират с дес-
трукцията на съдовото русло, в резултат на апопто-
зата на белодробния ендотел. Значение се отдава и 
на ендотелната дисфункция, хиперкоагулационно-
то състояние, повишаването на белодробното съ-
дово съпротивление и редукцията на белодробния 
венозен кръвоток. Може да се приеме и директен 
ефект от състоянието на свръхраздуване (хиперин-
флация) и намалено пълнене на двете камери, осо-
бено при бивши или настоящи пушачи [15, 18]. Хи-
перинфлацията включва два основни механизъма: 

1) раздуване поради загуба на еластичност на 
белодробния паренхим (емфизем); 

2) раздуване при бронхиална обструкция (хро-
ничен обструктивен бронхит). 

Раздуването на белодробния паренхим, което се 
дължи на загуба на еластичност, води до повишено 
интраторакално налягане (крайно позитивно експи-
раторно налягане). Поради директната  компресия 
на съдовете, от една страна, се намалява венозно-
то връщане към дясната и лявата камера, от друга 
страна, заради загубата на съдово русло се ограни-
чива венозното пълнене. Това намалява обемното 
преднатоварване на двете камери – свръхраздува-
нето и задържането на въздух покачват крайното 
експираторно налягане и нарушават левокамерно-
то пълнене, тъй като редуцират венозното връщане 
към гръдния кош [15]. Повишените крайни експира-
торни белодробни обеми покачват и белодробния 
артерио-венозен гардиент на наляганията чрез ди-

ректната компресия на системните и белодробните 
съдове. Това е налице при умерена и тежка ХОББ, 
като създава предпоставка за тензионно обременя-
ване и хипертрофия на двете камери, което води 
до диастолна дисфункция [15, 27]. Въпреки липсата 
на обективно измерване и сравняване на интрато-
ракалното налягане при хиперинфлация, дължаща 
се на  белодробен емфизем,  и тази, асоциирана с  
белодробна обструкция, съвременните схващания 
за  cor pulmonale parvus в рамките на ХОББ показ-
ват много по-силна асоциация между намалената 
деснокамерна маса, теледиастолния обем и десно-
камерния дебит при хиперинфлация при емфизем 
в сравнение с тази при бронхиална обструкция. 

БЕЛОДРОБНОСЪДОВО РЕМОДЕЛИРАНЕ 
И СУБКЛИНИЧНА ДЕСНОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ 

Повишаването на средното белодробно артери-
ално налягане над 25 mm Hg е късен маркер в про-
цес на съдово ремоделиране, когато повече от 50% 
от белодробното съдово русло е разрушено със 
значими последици за дясната камера. Въз осно-
ва на тези данни и благодарение на подобряването 
на ехокардиографските възможности за оценка на 
дясната камера през последните години акцентът 
се поставя на ранното откриване на структурните 
и функционалните промени на дясна камера, които 
са индиректни показатели за повишено белодробно 
съдово съпротивление и/или намален белодробен 
артериален къмплайънс. Така, вниманието се пре-
насочва към ранното диагностициране на засягане 
на белодробното съдово руслo преди появата на 
ехокардиографки определима пулмонална хипер-
тония и свързаните с нея клинични показатели за 
деснокамерна дисфункция. 

Косвените белези за пулмонална артериална 
хипертония са обобщени въз основа на множество 
изследвания. Те включват Tei индекс (фиг. 1), ми-
окардна акселерация (фиг. 2) и миокардна дефор-
мация (фиг. 3), които са показателни за функцио-
нални промени в дясната камера.

Тези показатели отразяват увеличено съпроти-
вление на белодробното съдово русло и увеличено 
следнатоварване при пациентите както с лека, така 
и с тежка белодробна обуструктивна болест. Има 
данни за субклинична ДК дисфункция преди разви-
тието на ХБС и систолно пулмонално артериално 
налягане над 35 mm Hg. Подобни са и резултатите 
на Sabit и сътр. [22]. Авторите показват намаление 
на систолния стрейн и стрейн рейт дори при паци-
енти с налягания под 35 mm Hg. При лицата с ХОББ 
в сравнение със здравите контроли стрейнът на 
дясната камера, както и стрейн рейтът  са по-ниски 
(p < 0.05). Налице е  удължено време на релаксация 
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на дясна камера, както и повишено деснокамерно 
следнатоварване – Tei индекс, (p < 0,01). Tei инде-
ксът корелира с  ФЕО1. Нито един от пациентите не 
е с клинични данни за хронично белодробно сърце. 

Не е установена и разлика по отношение на чес-
тотата на пулмонална хипертония (изчислена въз 
основа на трикуспидалната регургитация) при бо-
лните с ХОББ и контролната група пациенти.

Фиг. 1. Деснокамерният пърформанс индекс (RV Тei index= ) е глобален индекс за оценка на систолно/диастолната функ-
ция. А) Когато се изчислява от трикуспидален и пулмонален кръвоток, нормата е 0.28-0.4. Този начин на калкулиране на RV Тei index  не 
е приложим при предсърдно мъждене. Б) RV Тei index може да се калкулира с тъканен доплер (TDI) от кривата на скоростта на латерал-
ния трикуспидален анулус (норма < 0,55) (IVRT – време на изоволуметрична релаксация; IVCT – време на изоволуметрична контракция; 
TCO – време от затваряне до отваряне на трикуспидална клапа; ЕТ – време на изтласкване), (снимки – личен архив Р. Петков)

Фиг. 2. Миокардна акселерация (IVA) по време на IVCT (IVA = IVV/t; норма = 1.4 ± 0.5 m/s2) (IVCT – време на изоволуметрична контрак-
ция; IVV – максимална систолна изоволуметрична миокардна скорост; t  времето до пиковата V), (снимки – личен архив Р. Петков)

Фиг. 3. TDI и speckle-tracking (ъгъл независим) са методите за изследване на миокардните деформации. Strain (S) се определя като 
процент на миокардна деформация (S = L-Lo/Lo), докато производната величина strain rate (SR = d/dt) се определя от степента на де-
формация на миокарда за единица време (т.е. скоростта на настъпване на деформацията), (снимки – личен архив  Р. Петков)
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Нарушения във функцията на дясната камера 
при пациенти с екзацербация на ХОББ
По данни на  Freixa и сътр. [12]  при 30% от па-

циентите с ХОББ по време на първата им екзацер-
бация, налагаща хоспитализация, е налице дилата-
ция на дясната камера, като  тя е по-силно изразе-
на при лицата с пулмонална хипертония. Оценката 
на дясната камера е от значение за пациентите с 
ХОББ, тъй като нейната дилатация и дисфункция 
са свързани с ограничения на физическия капа-
цитет, както и с по-лоша прогноза. Деснокамерна 
дисфункция може да е налице дори сред пациен-
тите с леко по степен ограничение на въздухопо-
тока [20], а деснокамерна хипертрофия, доказана 
с МРТ, се наблюдава дори и при пациенти с ХОББ 
без пулмонална хипертония [9]. Като цяло ранните 
морфологични и функционални промени на дясна-
та камера биха могли да се приемат като белези 
за тензионно обременяване, които се срещат в на-
чалните фази на заболяването. Трикуспидалната 
регургитация невинаги е налице при пациенти с 
ХОББ, което ограничaва възможността за оценка на 
пулмоналното налягане. В изследването на Freixa 
и сътр. трикуспидална регургитация е установена 
при 62% от пациентите с ХОББ. Пулмонална хипер-
тония е открита при около 19% от тях, като в 33% 
от случаите е  налице при тежка по степен ХОББ, в 
сравнение с лека и умерена [8]. Въпреки че пулмо-
налната хипертония се приема като едно от услож-
ненията на ХОББ, липсва яснота за нейната честота 
в отделните стадии на болестта, тъй като повечето 
проучвания са проведени при болни с тежка ХОББ. 
В преобладаващия процент случаи пулмоналната 
хипертония при ХОББ е лека, като само при 3% от 
пациентите скоростта на трикуспидална регурги-
тация надхвърля 3.4 m/s, което е еквивалентно на 
систолно пулмонално артериално налягане около 
55 mm Hg [8]. 

Ехокардиографски маркери при пациенти 
с нетежка ХОББ 
Cuttica и сътр. [10] изследват 74 пациенти с лека 

и умерена ХОББ (средно ФЕО1 – 64.8 ± 11.7%) и 
запазена левокамерна систолна функция. Оценени 
са структурните промени на дясната камера. Уста-
новено е, че 54.1% от пациентите са с левокамерна 
диaстолна дисфункция, 17.6% са с разширена дяс-
на камера и 36.5%   с разширено дясно предсър-
дие. Площта на дясната камера, както и дебелината 
на стената на дясната камера корелират с намален 
физически капацитет, независимо от степента на 
бронхиална обструкция (ФЕО1), пола, възрастта, 
расата, ИТМ (индекса на телесна маса). Установява 
се  връзка между пулмоналното систолно налягане 
и теледиастолния обем на дясната камера, площта 

на дясното предсърдие и дебелината на деснока-
мерната стена, т.е. при нетежка ХОББ са налице 
деснокамерни структурни промени, независимо от 
степента на бронхиална обструкция, и те могат да 
се приемат като индиректни белези за пулмонална 
хипертония. Не се открива зависимост между физи-
ческия капацитет и функционалните показатели за 
деснокамерна (оценена чрез TAPSE), левокамерна 
систолна и диастолна функция, което предполага, 
че деснокамерните структурни промени, свързани 
с пулмонална хипертония, могат да предшестват 
функционалните. Въпреки че описаните деснока-
мерни структурни промени са независими от ле-
вокамерната систолна функция, без дясна сърдеч-
на катетеризация е трудно да се разграничи дали 
промените са свързани с първично пулмонално 
съдово заболяване, или с левокамерна диастолна 
дисфункция. В рамките на това изследване Cuttica 
и сътр. установяват деснокамерни структурни про-
мени и при лица със запазена левокамерна систол-
на и диастолна функция. Последните са малко на 
брой (n = 15), което затруднява валидирането на 
резултатите. Това показва, че при пациенти с не-
тежка ХОББ деснокамерните структурни промени 
са свързани с пулмонална хипертония и увеличава-
нето на пулмоналното артериално налягане може 
да играе важна роля в деснокамерните структурни 
промени при нетежка ХОББ. 

Ехокардиографски промени при пациенти 
с тежка ХОББ 
Hilde и сътр. [14] описва функцията на дясната 

камера, прилагайки тъканен доплер, при 34 контро-
ли и 78 пациенти с тежка ХОББ, преди развитието 
на деснокамерна декомпенсация. С помощта на 
деснокамерна катетеризация пациентите с ХОББ са 
разделени на две групи: 72-ма са били с нормално 
средно пулмонално артериално налягане и значи-
мо белодробно свръхраздуване – остатъчен обем 
192 ± 59%. 38 от пациентите с ХОББ са с пулмонал-
на хипертония и остатъчен обем 241 ± 60%. Изме-
рени са пиковият систолен стрейн, деснокамерният 
перформанс индекс и времето за изоволуметрична 
акселерация на дясна камера. При сравняване на 
контролите и пациентите с ХОББ без пулмонална 
хипертония е налице статистичеки значима разли-
ка по отношение дебелината на стената на  дясна 
камера (3.5 ± 0.5 mm срещу 5.5 ± 1.0 mm, p < 0.01), 
както и на вътрешните ѝ размери (1.5 cm ± 0.2 сре-
щу 2.0 ± 0.5 cm, p < 0.01).  При сравняване на гру-
пите ХОББ със и без пулмонална хипертония  има 
подобна значима разлика – дебелина на стената на 
дясна камера (5.5 ± 1.0 mm срещу 6.6 ± 1.1 mm, p < 
0.01], вътрешни размери (2.0 ± 0.5 cm срещу 2.1 ± 
0.3 cm, p < 0.01), но тя е много по-малка в сравнение 
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с групата контроли/ХОББ без пулмонална хиперто-
ния. Изоволуметричната акселерация на дясна ка-
мера, перформанс индексът и стрейнът намаляват 
значимо при сравняване на  ХОББ без пулмонална 
хипертония със здрави контроли, както и при ХОББ 
без/със пулмонална хипертония, (p < 0.01). Налице 
е корелация между стойностите на средното пулмо-
нално артериално налягане и параметрите: 

  време за деснокамерната изоволуметрична 
акселерация; 

  перформанс индекс; 
  стрейн; – дебелина на стената на дясна каме-

ра (p < 0.01). 
При пациенти без пулмонална хипертония нару-

шенията на деснокамерната систолна функция,  уве-
личената дебелина на дясна камера, както и уголеме-
ните ù вътрешни размери се наблюдават дори и при 
леко по степен увеличение на средното белодробно 
артериално налягане (18 ± 3 mm Hg). Това показва, 
че десностранните сърдечни усложнения започват в 
ранните стадии на белодробното съдово заболяване, 
като прогресират и водят до деснокамерни наруше-
ния дори когато повишението на средното белодроб-
но налягане, белодробното съдово съпротивление и 
намаленият къмплайънс на белодробната артерия са 
на субклинично ниво. При ХОББ без установена пул-
монална хипертония Hilde и сътр. откриват леко пови-
шено белодробно съдово съпротивление и намален 
къмплайънс на белодробната артерия в сравнение 
с контролната група с нормални стойности. Подобна 
тенденция за нарастване на  ригидността на белод-
робната артерия при пациенти с ХОББ в сравнение с 
контролната група е установена и чрез МРТ, като при 
това проучване липсва инвазивно измерване на хе-
модинамичните показатели [5].

При пациенти с тежка ХОББ се наблюдава дес-
нокамерна хипертрофия и дилатация, както и нару-
шена деснокамерна систолна функция. По-голямата 
част от тях са без пулмонална хипертония в покой, 
което показва, че дори лекото повишаване на сред-
ното белодробно артериално налягане е с важни 
последствия за деснокамерната функция и структу-
ра. Деснокамерната изоволуметрична акселерация, 
деснокамерният базален стрейн и миокардният ин-
декс на представяне са най-точните маркери за суб-
клинична деснокамерна дисфункция при ХОББ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременните изследвания за връзката на 
ХОББ с деснокамерно обременяване показват, че 
само при малка част (13-30%) от пациентите се на-
блюдава класическо ХБС. При тази група са налице 
придружаващи заболявания, които участват в разви-
тието на деснокамерното обременяване – заболява-

ния на лявата камера, белодробен тромбоемболи-
зъм, обструктивна сънна апнея. Около 1-3% (съдов 
фенотип на ХОББ) от пациентите с класическо ХБС 
имат тежка, непропорционална на степента на ХОББ 
пулмонална хипертония. Тези пациенти са със сред-
но белодробно налягане над 40 mm Hg, лека или 
умерена по степен белодробна обструкция, тежка 
хипоксемия и хипокапния. По-голямата част от паци-
ентите с ХОББ имат различна по степен белодробна 
обструкция и емфизем при запазени размери и пом-
пена функция на дясната и лявата камера. При тях 
има индиректни данни за повишено ДК следнатовар-
ване – лекостепенна деснокамерна хипертрофия, 
увеличена площ на дясното предсърдие, намаление 
на деснокамерните обеми, запазена деснокамерна 
фракция и маса – cor pulmonale parvus. 
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Резюме. Сърдечната недостатъчност (СН) е заболяване с лоша прогноза. Повишените нива на пикочна киселина се 
срещат често сред тази група пациенти и повлияват неблагоприятно развитието на СН. Целта на проучването 
е да установи честотата на хиперурикемията при болни със СН, както и приложението на медикаменти за 
инхибиране на ксантиноксидазата при наличие на високи уратни нива. Материал и методи: Включени са 200 
последователни болни със СН, хоспитализирани за период от 2 месeца в Клиниката, на средна възраст 71,19 
± 10,95 год., от които 51% са жени. Изследвани са серумните нива на пикочна киселина, креатинин и е изчис-
лена скорост на гломерулна филтрация. Левокамерната систолна функция е оценена ехокардиографски чрез 
фракция на изтласкване (ФИ) по стандартен метод. Изследвани са етиологията на СН, наличието на различни 
типове захарен диабет и на предсърдно мъждене. Резултати: Най-честа причина за СН е артериалната хи-
пертония, следвана от исхемичната болест на сърцето, приодобитите клапни болести на сърцето и единични 
случаи на вродени сърдечни малформации. Честотата на хиперурикемията е 40,5% за всички болни и 24% при 
тези без влошена бъбречна функция. Повишените нива на пикочната киселина корелират с креатинина, eGFR 
и ФИ. При многофакторен линеен регресионен анализ единствено eGFR и ФИ повлияват негативно нивото на 
пикочна киселина. Allopurinol е прилаган едва при 8,6% от болните с хиперурикемия и нараства до 79% при 
изписването, като преобладават ниските дози. Заключение: Честотата на хиперурикемия при болни със СН 
е сравнително висока, дори и в отсъствие на хронично бъбречно заболяване. Нивата на пикочна киселина 
корелират отрицателно с бъбречна функция и ФИ. Приложението на инхибитор на ксантиноксидазата е недос-
татъчно и трябва да се увеличи. 
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Abstract. Heart failure (HF) is a disease with unfavorable prognosis. The elevate levels of uric acid are common fi nding in this 
group of patients and affect unfavorably the development of HF. The aim of this study is to establish the prevalence of 
hyperuricemia in patients with HF and the application of xantinoxydase inhibition in the presence of high urate values. 
Participants and methods: We included 200 consecutive patients with HF who were hospitalized in our clinic within 2 
months, average age 71.19 ± 10.95 years and 51% females. The serum levels of uric acid and creatinine are studied 
and the glomerular fi ltration rate is calculated. Left ventricular systolic function is evaluated by ejection fraction (EF) using 
standard methodology. The etiology of HF, the presence and types of diabetes mellitus and atrial fi brillation are assessed. 
Results: The most common cause for HF is hypertension, followed by ischemic heart disease and acquired valvular 
heart diseases and there are only few cases of congenital heart diseases. The prevalence of hyperuricemia is 40.5% in 
all patients with HF and 24% in these patients with preserved renal function. The elevated uric acid values correlate with 
creatinine, eGFR, and EF. In multifunctional regression analysis, only eGFR and EF are related inversely with the level
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Сърдечната недостатъчност (СН) се явява като 
крайна фаза на сърдечни заболявания и е основна 
причина за болестност и смъртност по света и у нас. 
Честотата ù нараства непрекъснато и тя е източник 
на здравни разходи, особено за населението над 65 
год. [1-4]. Съвременните разбирания за патофизиоло-
гията на СН се промениха  от чисто хемодинамично 
нарушение към развитие на по-комплексен подход, 
включващ невроендокринно и имунно активиране, 
метаболитни нарушения и хормонални  промени [5]. 

Пикочната киселина (ПК) е краен продукт в ме-
таболизма на пуриновите нуклеотиди в човешкия 
организъм, като този процес се катализира от ензи-
ма ксантиноксидаза (КО). Нивата на този метаболит 
се повишават при увеличена продукция при по-ви-
сока КО активност или при намалена ексреция пре-
димно от бъбреците, които са отговорни за 2/3 от 
елиминацията на ПК [6, 7]. През последните години 
се натрупват доказателства, че хиперурикемията 
е рисков фактор за развитие на фатални и нефа-
тални сърдечно-съдови заболявания [8-10]. Някои 
проучвания показаха асоциация между високите 
серумни нива на ПК при болни със СН и повишена 
смъртност и заболяемост [11-14]. Възможните пато-
генетични механизми са разнообразни. Наблюдава 
се увеличена продукция на супероксид, тъй като за 
всяка единица произведена ПК се продуцира една 
молекула супероксид, което води до повишен ок-
сидативен стрес [7]. Повишената регулация на КО 
води до съдова и ендотелна дисфункция, механо-
енергетично декуплиране и намалена миокардна 
функция [15-17]. ПК е едновременно мощен антио-
ксадант и намалява нивата на NO синтетаза, което 
води до натрупване на оксидирани продукти и до 
намаляване на вазодилатацията. Тя има вероятно 
и директен токсичен ефект и е мощен стимулант 
за пролиферация на интрареналните съдови глад-
комускулни клетки, всичко с неблагоприятен ефект 
върху отслабващата циркулация [18]. 

Приложението на медикаменти, които блокират 
КО, има благоприятен хемодинамичен ефект и по-
добрява прогнозата при болни със СН [19-22].

Целта на настоящата работа е да се изследват 
нивата на пикочната киселина и наличието на хипе-
рурикемия при болни със СН III-IV клас по NYHA и 
връзката им с различни параметри при тези болни, 
включително и с диуретично лечение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани са общо 200 последователни бо-
лни, които са хоспитализирани във Втора кардио-
логична клиника на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, 
през периода 20.05.2017-20.07.2017 г. Средната 
възраст на болните е 71,19 ± 10,95 год. (34-94 год.) 
и 98 (49%) са мъже, а 102 (51%) – жени. Събра-
ни са данни за етиологията на СН, наличието на 
захарен диабет (ЗД) и предсърдно мъждене (ПМ). 
Записана е информация за лечение на болните 
по отношение на дозата и вида на диуретика по 
време на болничния престой и при изписването 
му. Отразен е приемът и дозата на КО инхибитор 
аllopurinol (Milurit, Egis). 

Систолната функция е оценена ехографски с 
определянето на фракция на изтласкване (ФИ) по 
стандартна методика на Simpson от върхов четири-
кухинен срез на двуразмерна ехокардиография. 

За определяне на серумните (плазмените) нива 
на креатинина е използван Jaffe кинетичен коло-
риметричен метод без протеинова компенсация, 
адаптиран на автоматичен биохимичен анализа-
тор Olympus AU 400. Методът показва линейна за-
висимост при концентрация в диапазона 18-2200 
μmol/L (0,2-25,0 mg/dL) за серум и плазма. За из-
числяване на гломерулната филтрация (eGFR) 
се използва формулата MDRD: 186 x (креатинин 
(μmol/L)/88.4)-1.154 x (възрастта)-0.203 x (0.742, ако 
е жена) x (1.210, ако е чернокож) [23]. 

Пикочната киселина в серума се определя чрез 
ензимен метод с уриказа и последваща Trinder реак-
ция. Линейността на метода е в диапазона 89-1785 
μmol/L, а най-ниската детекционна стойност е 10 
μmol/L. Референтните раници са 220-547 μmol/L за 
мъже и 184-464 μmol/L за жени. За хиперурикемия 

of uric acid. Allopurinol application is present in only 8.6% of the patients with hyperuricemia at admission but increases 
to 79% in this group at discharge, with prevailing low-dose regimes. Conclusions: The prevalence of hypeuricemia 
is relatively high in patients with HF, even in the absence of a chronic renal disease. The levels of uric acid correlate 
negatively with the renal function and EF. The treatment with xanthineoxydase inhibitor is inadequate in ambulatory 
practice of the HF management and should be increased

Key words: uric acid, hyperuricemia, heart failure, allopurinol.
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се приемат стойности на ПК над горна референтна 
граница за съответния пол. 

Непрекъснатите променливи са представе-
ни като средна аритметична стойност и стандарт-
но отколенине, а категориийните признаци – като 
брой (%). За оценка на първите е използван t-тест 
на Stewart при наличие на две категории или ана-
лиз на вариaбилността (ANOVA) при повече от три 
стратума в независимата променлива. Корела-
ционни коефициенти между серумната ПК и раз-
лични прогностични фактори са изчислени по не-
параметричния метод на Spearman. За преценка 
на въздействието на различни показатели върху 
стойностите на пикочната киселина е проведен ли-
неен регресионен анализ, с пикочна киселина като 
зависима променлива и възраст, пол, етиология на 
СН, ЗД, ПМ, eGFR и прием на диуретик като неза-
висими. Използван е стъпков подход за въвеждане 
на независимите, с нива на достоверност р < 0,05 
за включване и р < 0,1 за изключване от линейното 
уравнение. 

Ниво на достоверност се приема при р < 0,05.

РЕЗУЛТАТИ

Общо 200 последователни болни участваха в 
проучването. Изходните показатели са посочени на 
табл. 1. 

Таблица 1. Изходни данни на пациенти със сърдечна 
недостатъчност

Средна възраст ± SD (год.) 71,19 ± 10,95
Мъже/жени (бр.) 98/102
Етиология на СН брой (%)
   ИБС
   Артериална хипертония 
   Придобити клапни болести на сърцето
   Вродени сърдечни малформации

67 (33,5)
75 (37,5)
55 (27,5)
3 (1,5)

Захарен диабет, брой (%)
   Инсулинозависим
   Инсулинонезависим

18 (9)
58 (19)

Предсърдно мъждене, брой (%) 97 (48,5)
Пикочна киселина μmol/L 484,62,±,174,78
Креатинин μmol/L 113,74,±,54,91
eGFR ml/min/1,73 m2 60,21,±,27,05
ФИ % 46,57,±,12,17

С хиперурикемия са 81 болни (40,5%). На фиг. 1 
е представено разпределението по честота на па-
циентите според нивата на ПК. Няма статистическа 
разлика между групите. 

Нивата на ПК в организма не зависят от възрас-
тта, но очаквано корелират със серумните нива на 
креатинина и с бъбречната функция (фиг. 2).

Стойностите на ПК се увеличават с намалява-
нето на ФИ и прогресията на систолната дисфунк-
ция, както се вижда от фиг. 3. Корелацията между 
ПК и ФИ е слабо негативна, но статистически зна-
чима – ρ = -0,19, р = 0,007.

Фиг. 1. Честота на хиперурикемията според различни детерминанти на болните със СН (р = NS за всички сравнения)
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Фиг. 3. Стойности на ПК в серума според вида на СН и ФИ. SD 
– стандартно отклонение; ANOVA – анализ на вариабилността

При многофакторен линеен регресионен анализ 
на нивата на ПК в зависимост от различни незави-
сими детерминанти само бъбречната функция и ФИ 
остават независими предиктори на покачване на 
ПК, като връзката е обратнопропорционална (табл. 
2). ПК се покачва средно с 2,63 μmol/L с всяка една 
единица понижение на eGFR (95% CI -3,44 – -1,82, 
р < 0,0001) и с 2,46 μmol/L за всеки 1% понижаване 
на ФИ (95% CI от -4,26 до -0,65, р = 0,008), след 
корекция за възраст, пол, етиология на СН, ЗД, ПМ, 
доза на диуретика в болницата.

Пациенти със СН без хронично бъбречно 
заболяване

Общо 96 (48%) болни в изследваната от нас гру-
па са с нормална бъбречна функция (eGFR ≥ 60 ml/
min/1,73 m2). Тези пациенти са по-млади, повече от 
мъжки пол, с по-малка честота на ЗД и с незначимо 

 
Фиг. 2. Корелация на пикочна киселина със серумния креатин (А) и с бъбречната функция, измерена чрез eGFR (Б)

Таблица 2. Множествен линеен регресионен анализ (стъпков подход) на ПК и други важни показатели на болния. 
Пълният модел включва: пол, възраст, етиология на СН, типове захарен диабет, наличие на ПМ, доза на прило-
жен диуретик, бъбречна функция, оценена чрез eGFR и ФИ

Coeffi cientsaa

Model
Unstandardized Coeffi cients

t Sig.
95,0% Confi dence Interval for B

B Std. Error Lower Bound Upper Bound

(Constant) 757,468 48,903 15,489 ,000 661,027 853,909

eGFR -2,632 ,411 -6,396 ,000 -3,443 -1,820

ФИ -2,457 ,915 -2,685 ,008 -4,261 -,652

a. Dependent Variable: пик. киселин
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по-рядко ПМ. При почти половината от тях преоб-
ладаваща причина за СН е хипертонията, както е и 
при общата група, а по-рядко е наличието на ИБС 
(табл. 3).

Повишени стойности на ПК се намират при 23 
(24%) болни със запазена бъбречна функция и СН. 

ПК корелира позитивно с дозата на диуретика, 
приложен в болницата, ρ = 0,23 (р = 0,027) и със 
стойностите на креатинина – ρ = 0,42, р < 0,0001, 
и обратнопропорционално с eGFR – ρ = -0,25, р = 
0,013. Няма значима връзка с възрастта и с ФИ като 
мярка за левокамерната функция.  

Таблица 3. Характеристики на пациенти със СН в зависимост от наличието на хронично бъбречно заболя-
ване (ХБЗ)

Нормална бъбр. функция (n = 96) С ХБЗ (n = 104) р
Средна възраст ± SD (год.) 68,97 ± 11,16 73,23 ± 10,39 0,006
Мъже/жени (бр.) 58/36 40/64 0,003
Етиология на СН, брой (%)
   ИБС
   Артериална хипертония 
   Придобити клапни болести на сърцето
   Вродени сърдечни малформации

26 (27)
46 (48)
23 (24)

1 (1)

41 (39)
29 (28)
32 (31)

2 (2)

0,033

Захарен диабет, брой (%)
   Инсулинозависим
   Инсулинонезависим

3 (3)
26 (27)

15 (14)
32 (31)

0,01

Предсърдно мъждене, брой (%) 40 (42) 57 (55) 0,067
Пикочна киселина, μmol/L 417,33 ± 141,78 546,73 ± 179,91 < 0,0001
Креатинин, μmol/L 79,60 ± 16,62 145,25 ± 59,01 < 0,0001
eGFR ml/min/1,73 m2 82,05 ± 20,91 40,0 ± 12,44 < 0,0001
ФИ % 47,33 ± 12,09 45,86 ± 12,25 NS

ЛЕЧЕНИЕ

При всички болни е приложено лечение с брим-
кови диуретици. Дозата,  приложена в болнични ус-
ловия, е между 5 и 400 mg/дневно, като средната 
дневна доза е 70,82 ± 71,63 mg. При изписването 
пациентите със СН са получили прескрипция сред-
но дневно 70,71 ± 74,11 mg за диуретична терапия, 
0-500 mg. Наблюдава се лека към умерена поло-
жителна корелация между стойностите на ПК и до-
зата на приложения диуретик в болнични условия 
и предписан за дома – Spearman ρ = 0,297 и 0,335 
(р < 0,0001). 

Пациентите без засегната бъбречната функция 
приемат очаквано по-ниска доза при диуретичното 
лечение в болницата и при изписването – 54,63 ± 
51,23 mg (р = 0,003 спрямо пациенти с ХБЗ, на осно-
вата на Mann-Whitney U непараметричен тест), от 5 
до 200 mg, и съответно 55,11 ± 60,93 mg (р = 0,001).

Приложението на аllopurinol е било крайно не-
достатъчно преди хоспитализацията и значително 
се подобрява при изписването (табл. 4). Само 6,5% 
от болните със СН преди хоспитализацията са по-
лучавали аllopurinol, като при тези с хиперурикемия 
е бил 8,6%. При изписването относителният дял на 
получаващите аllopurinol се повишава до 35%, като 
при тези с повишена ПК той достига 79%. 

Таблица 4. Приложение на аllopurinol при пациенти 
със СН при постъпване и при изписване според на-
личието на хиперурикемия 

Хиперури-
кемия, n (%)

Без повишена 
ПК, n (%) p

Allopurinol при 
постъпване 7 (8,6) 6 (5) 0,28

Allopurinol при 
изписване 64 (79) 6 (5) < 0,0001

Болните, които получават аllopurinol при постъп-
ването и изписването, но имат нормална ПК, са та-
кива, които очевидно провеждат лечение на хипе-
рурикемията си амбулаторно и са нормализирали 
стойностите на ПК. Доза 100 mg получават 15% от 
всички болни със СН, 200 mg 16% и 300 mg 4%. 

Лечение с allopurinol преди хоспитализацията са 
провеждали само 3-ма (3%) от болните без бъбречно 
нарушение и 10 (9,6%) от болните с бъбречно засяга-
не (р = 0,08). При изписването е предписано лечение 
на хиперурикемията на 6 пъти повече пациенти без 
ХБЗ – 20 (21%), и на близо 5 пъти повече болни с ХБЗ 
– 50 (48%), р < 0,0001 за разлика между двете групи. 

ОБСЪЖДАНЕ

Наблюдаваната от нас честота на хиперури-
кемия при болни със СН (40%) е сходна на тази 
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в други проучвания. А. Palazzuoli и сътр. [24] ус-
тановяват при 324 болни с остра СН с намалена 
или със запазена ЛК функция повишени стойности 
на ПК, съответно 43% и 57%. Те също намират 
по-честа хиперурикемия при жените, болните със 
ЗД, хипертония и ПМ. При пациентите със запа-
зена ЛК функция хиперурикемията е единствени-
ят значим прогностичен фактор за смърт или за 
хоспитализация за СН през следващите 6 месеца, 
с релативен риск HR = 2,38, 95% CI 1,32-4,28, p 
= 0,004. В друго проучване в Япония H Okazaki 
и сътр. [25] намират 44% честота на повишена 
пикочна киселина (> 7 mg/dl или 416,36 μmol/L) 
при 881 болни с остра СН. Средната стойност на 
ПК в тяхната популация на средна възраст 74 год. 
и от преобладаващ мъжки пол (64%) е 6,8 mg/dL, 
или 404,96 μmol/L. Пациентите с хиперурикемия в 
тази група са повече мъже, на по-млада възраст, с 
по-високи нива на серумния креатинин, билирубин 
и К+. Подобно на нашите резултати тези пациен-
ти с по-висока ПК имат по-ниска ФИ – 32% сре-
щу 37%, р < 0,001. Авторите установяват повишен 
риск от смърт или хоспитализация по повод на СН 
при по-висока ПК. 

Посочената от нас честота на хиперурикемия 
при болни със СН с нормална бъбречна функция – 
24%, е сходна с намерената в общата популация в 
обсервационното проучване NHANES в САЩ, про-
ведено през 2007-2008 г. – 21,4%, без разлика по 
пол [26]. Средната уратна стойност в серума е била 
6,14 mg/dL, или 365,21 μmol/L при мъже и 4,87 mg/
dL, или 289,67 μmol/L при жени, които са по-ниски 
от измерените от нас, дори и при болните без ХБЗ. 
Това вероятно е поради факта, че изследваната от 
нас група е със СН и приема бримкови диуретици 
в средни дози, докато честотата на асоциираната с 
хиперурикемия СН при населението на САЩ е била 
едва 5,1% (95% CI 3,8-6,4%). Тя е малко по-голяма 
при жените – 5,6% (95% CI 3,7-7,4%), отколкото при 
мъжете – 4,6% (95% CI 2,7-6,5%). Рискът от разви-
тие на СН при наличие на повишена ПК в населе-
нието на САЩ на средна възраст 47 год., 69% от 
кавказката раса, е 2,52 (95% CI 1,58-4,04), по-висок 
отново при женския пол – OR = 3,21 (95% CI 1,26-
6,58) отколкото при мъжете – OR = 2,07 (95% CI 
1,17-3,65). При пациенти с повишена ПК и клинично 
изявена подагра болестността от СН е 11,7%. 

Появата на хиперурикемия в наблюдаваната от 
нас група ще е по-висока, ако използваме нерядко 
ползваната в проучвания дефиниция на хиперури-
кемия: > 7 mg/dl, или 416,36 μmol/L за мъже и > 6 
mg/dl, или 356,88 μmol/L – 135 (67,5%). Но счита-
ме, че използването на половоспецифичната ре-
ферентна граница е по-правилно поради възможни 
различия в методиката на определяне на ПК и зара-

ди прекалено ниско заложената гранична стойност 
в сравнение с нашите резултати. 

Лечението с allopurinol за намаляване на КО 
при болни с хиперурикемия и СН не е много раз-
пространено сред изследваната от нас попула-
ция. Едва 8,6% от пациентите със СН и повише-
на ПК са получавали медикамент за намаляване 
на нивата на КО, докато при изписването вече 
35% от всички болни, или 79% от тези с хиперу-
рикемия, са започнали или продължили терапия 
с ксантинооксидазен инхибитор. Преобладават 
дозите 100 и 200 mg. Има редица съобщения за 
благоприятния ефект на аllopurinol  при болните 
със СН. Този медикамент влияе на енергийния 
метаболизъм чрез подобряване на АТФ потока 
в миокарда [20, 27]. След приложението му се 
подобрява ендотелната функция [16, 17, 19, 28]. 
Има съобщения за благоприятен ефект върху 
биомаркери като NTproBNP [29-30]. Allopurinol по-
качва леко средната ФИ [31, 32] и намалява те-
лесистолния обем на ЛК [33]. Блокирането на КО 
подобрява и функционалния капацитет на болни-
те [29], оценен по функционалния клас по NYHA и 
чрез 6-минутен тест с ходене. Обсервационни ко-
хортни проучвания сочат, че allopurinol във висока 
доза (> 300 mg) намалява значимо смъртността с 
35-41% и хоспитализациите за ССЗ [34, 35] и не-
значимо  смъртността от ССЗ [35]. Проучване тип 
случай–контрола при болни с подагра показва 
значимо намаление след лечение с КО инхибитор 
на комбинирана крайна цел от рехоспитализации 
за СН или смърт – коригиран релативен риск RR = 
0,69; 95%CI 0,60-0,79, p < 0,001.  В регистър с 6204 
болни със СН, които са проследени за средно 498 
дни, се установява, че прилагането на аllopurinol 
намалява общата смъртност с 21% (95% CI 0,64-
0,98, p < 0,05), но не и болестността и хоспита-
лизациите от ССЗ [36]. За съжаление, рандоми-
зираните клинични проучвания не потвърждават 
ефекта на КО блокада върху прогнозата. Проуч-
ването EXACT-HF включва 253 болни със СН и 
ФИ < 40%, с повишени нива на ПК > 9,5 mg/dL 
(565,06 μmol/l), които са лекувани с 300 до 600 
mg аllopurinol или плацебо [37]. След 24 седмици 
не се намират значими промени в комплексната 
клинична оценка, левокамерната ФИ, качеството 
на живот и 6-минутния тест с ходене. Тази студия 
потвърждава резултатите от по-ранно проучване 
с Oxypurinol [22] при 405 болни със СН, които са 
лекувани също за 24 седмици с 600 mg или пла-
цебо, където също не се намират различия между 
двете групи по отношение на клиничната оценка. 
Единствено при болните с изразена хиперури-



Хиперурикемия при болни със сърдечна недостатъчност 37

кемия > 9,5 mg/dL (565,06 μmol/l) се наблюдава 
подобрение в клиничното състояние. Този ефект 
корелира значимо с намалението на стойностите 
на ПК. За разлика от пациентите със СН, започ-
ването на аllopurinol в общата популация значимо 
намалява общата смъртност – HR = 0,89, 95% CI 
0,90-0,99 [38]. При болни с подагра тази редукция 
е по-голяма – HR 0,81, 95% CI 0,70-0,92. Очакват 
се нови проучвания, които да покажат ефектите 
на блокерите на КО върху прогнозата при болни 
със СН. 

В проучване при 135 болни с повишена пикочна 
киселина или клинично изявена подагра Р. Ганчева 
и сътр. [39] установяват значими промени в съдо-
вете и диастолната функция на ЛК. Констатират, че 
подагриците с тофи са със сигнификантно най-ви-
сок резистивен индекс на общите сънни артерии, 
въпреки че в честотата на атеросклеротичните пла-
ки не се доказва значима разлика между групите 
болни. Значима разлика не се открива и в индекса 
интима/медия на каротидните артерии (IMT) между 
двете групи с подагра. Подагриците с тофи са със 
значимо най-ниска стойност на показателя Еm от 
тъканния доплер, което отразява повишената ри-
гидност и намаления комплайънс на лявата камера. 
Резистентността на бъбречния кръвоток е сигнифи-
кантно по-висока при болните с тофи, в сравнение 
с подагриците без тофи. Тофите се оказват фактор 
със самостоятелно значение за втвърдяването на 
общите сънни артерии. Наличието им при подагра 
повишава 3 пъти повече риска от висок резистивен 
индекс на общите сънни артерии в сравнение с ар-
териалната хипертония, която е доказан сърдеч-
но-съдов рисков фактор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СН е заболяване с лоша прогноза. По различ-
ни причини пациентите имат завишени стойности 
на ПК. Хиперурикемията е значим рисков фактор 
за болестност и смъртност в общата популация и 
при болните със СН. Почти всеки втори пациент 
със СН има повишени нива на ПК, което корелира 
с бъбречната функция, ФИ и дозата на приложения 
бримков диуретик. Дори и при болни без ХБЗ, поч-
ти една четвърт са с хиперурикемия. Приложението 
на КО инхибитор в амбулаторни условия е рядко и 
трябва да се коригира, тъй като има натрупани до-
казателства за потенциална полза от аllopurinol при 
болни със СН.
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Резюме. Сърдечно-съдовите усложнения при пациентите с бета-таласемия майор (ТМ) са водеща причина за заболяе-
мост и смъртност при тези пациенти. Целта е да се установят рано настъпващите сърдечно-съдови изменения 
при пациенти с ТМ, лекувани в Центъра за коагулопатии и редки анемии към МБАЛ „Св. Марина“ – Варна,  
като се оценят показателите на диастолната функция и стойностите на NT-proBNP при пациенти с ТМ със 
запазена фракция на изтласкване и се сравнят с показателите на здрави контроли. Материал и методи: На 38 
пациенти с ТМ  (32,35 ± 10,93 год.) и 50 здрави контроли (31,06 ± 8,4 год.) са оценени диастолната функция, 
обемът и фракцията на изтласкване на лявото предсърдие, взети са кръвни проби за определяне стойността 
на NT-proBNP. Резултати: Пациентите с ТМ със запазена фракция на изтласкване имат по-високи нива на NT-
proBNP, по-голям индексиран левопредсърден обем, намалена фракция на изтласкване на ЛП и тенденция към 
диастолна дисфункция. Извод: При пациенти с ТМ, без симптоми на сърдечно-съдово засягане и със запазена 
фракция на изтласкване се установяват изменения в ЛП обеми, тенденция към диастолна дисфункция и пови-
шаване на NT-proBNP в сравнение с контроли.

Ключови думи: таласемия майор, ЛП обеми, диастолна функция, NT-proBNP
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Abstract. The leading cause for morbidity and mortality among patient with beta-thalassemia are the cardiovascular complications. 
Aim: to fi nd early cardiovascular impairement in patients with beta-thalassemia by evaluating the diastolic function and 
the values of NT-proBNP in beta-thalassemia patients and compare them with age and gender matched healthy controls. 
Material and Methods: We included in the study 38 patients with beta-thalassemia major, mean age 32.35 ± 10.93, 
attending the Center of rare anemias and coagulopathy at the University Hospital “Sv. Marina” Varna and 50 healthy 
controls, mean age 31.06 ± 8.4. All patients and controls were examined with echocardiography-diastolic function, 
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Таласемия майор (ТМ) е най-честата и най-
добре проучена моногенна болест в света и с 
най-значим напредък в грижата и подобряването 
на прогнозата за пациентите. И въпреки тези до-
бри постижения през последните десетилетия, 
пациентите с таласемия прогресивно развиват 
структурни и функционални органни усложнения, 
свързани както със заболяването само по себе си, 
така и с прилаганите редовни хемотрансфузии. 
Сърдечно-съдовите усложнения са водеща при-
чина за заболяемост и смъртност при тази група 
пациенти и много често са едни от първоначално 
настъпващите нарушения, които се наблюдават са 
в диастолната функция.

ЦЕЛ 

Да се установят ранните сърдечно-съдови из-
менения при пациенти с ТМ, като се изследват 
показателите на диастолна функция и стойността 
на NT-proBNP при посещаващите Центъра за коа-
гулопатии и редки анемии към УМБАЛ „Св. Мари-
на“ – Варна, и се съпоставят с възрастово и полово 
съответстващи контроли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Включени бяха  38 пациенти с ТМ, на възраст 
над 18 год., средна възраст 32,35 ± 10,93 год. Ди-
агнозата бета-ТМ е доказана чрез електрофореза 
на хемоглобина. При всички пациенти се провеждат 
редовни хемотрансфузии от ранна детска възраст, 
като интервалът е  между 2 и 5 седмици, за да се 
поддържа стойността на хемоглобина над 95 g/l, и 
хелиращо лечение във връзка  с индивидуалния 
риск и установеното желязно натрупване чрез маг-
нитнорезонансна томография. Eдин пациент отпад-
на поради терминална бъбречна недостатъчност, 
на хрониодиализа. Контролната група се състои 
от 50 възрастово съответстващи лица – 31,06 ± 8.4 
год. Пациентите и контролите са изследвани чрез 
електрокардиограма, ехокардиография и серумни 
нива на NT-pro-BNP.

Ехокардиографско изследване. Ехокардиогра-
фиите са направени на апарат Аloka Prosound α7 
със секторен трансдюсер  2,5-5 MHz. Изследвания-
та са извършени съгласно препоръките на ESE/ASE 
[12]. Конвенционалната ехокардиография включва 
измерване на фракцията на изтласкване на лявата 
камера (ФИЛК), обема на лявото предсърдие (ЛПО), 
фракцията на изтласкване на лявото предсърдие 
(ФИЛП), направени в четирикухинен срез, апикална 
позиция по метода на Симпсън. Всички размери и 
обеми са индексирани към телесната площ на па-
циентите и контролите за по-добра сравнимост на 
показателите. Чрез пулсов доплер (PW) е измерен 
диастолният кръвоток. Посредством тъканен доплер 
са измерени систолната миокардна скорост (Sm) в 
базалните сегменти на междукамерния септум и ла-
тералната стена на лявата камера, ранната и късна-
та диастолна миокардна скорост (Em, Am); изчисле-
но е съотношението Е/Em. Стойностите на систолна-
та и диастолната миокардна скорост са представени 
като средни от измерванията на базалния септум и 
латералната стена на лявата камера.

Лабораторно изследване. За количествена 
оценка на N-терминален пронатриуретичен пептид 
(NT-proBNP) в хепаринизирана плазма е използван 
автоматичен имуноанализатор IMMULITE 2000. За 
патологично повишени стойности се считат тези 
над 125 pg/ml за хора под 75-годишна възраст и  
над 450 pg/ml за хора на 75 години и повече.

РЕЗУЛТАТИ

Общо 87 участници са включени в проследя-
ването – 37 с таласемия майор, на средна възраст 
32,35 ± 10,93 год., и 50 контроли, на възраст 31,06 ± 
8.46 год., р  0,55. В групата на таласемичните па-
циенти 54% са от женски пол, а в контролната група 
– 50%. Основните характеристики на изследваните 
показатели са представени графично и таблично.

На фиг. 1 са дадени стойностите на телесната 
площ на двете групи – пациенти с ТМ и здрави контро-
ли. Разликата между двете групи е сигнификантна, р  
0,007, и е резултат от нарушеното физическо развитие.

indexed left atrial volume and left atrial emptying fraction, blood samples for evaluation of NT-proBNP. Results: Patients 
with beta-thalassemia with preserved ejection fraction have increased left atrial volume, diminished left atrial emptying 
fraction and changes in the diastolic function consistent with decreased compliance of the left ventricle.

Key words: beta-thalassemia, NT-proBNP, left atrial volume, diastolic function
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Фиг. 1. Средни стойности на BSA на пациентите с ТМ и здрави 
контроли, р – 0,007

На табл.1 са представени стойностите на ин-
дексирания обем на лявото предсърдие – значимо 
увеличен при пациентите с ТМ в сравнение с кон-
тролната група, както и фракцията на изтласкване 
на лявото предсърдие – понижена в изследваната 
пациентска група.

Таблица 1. Левопредсърдни показатели

ЛПОи (ml/m²) 29,17 ± 11,55 19,4 ± 5,44  P < 0,0001

ФИЛП (%) 38,98 ± 11,96 44,69 ± 9,15  Р = 0,05

На табл. 2 са показани стойностите на транс-
митралния кръвоток и тъканните миокардни ди-
астолни скорости. Сигнификантни са различията 
между двете групи в следните показатели: съотно-
шението Е/А, скоростта в т. А, децелерационното 
време, ранната диастолна миокардна скорост.

Таблица 2. Показатели на диастолна функция при па-
циенти с ТМ и контроли

 Пациенти с ТМ 
N = 37

Здрави контроли 
N = 50

E/A 1,31 ± 0,5 1,59 ± 0,54  P = 0,027

E m/s 0,87 ± 0,03 0,83 ± 0,02 P = 0,27

A m/s 0,57 ± 0,26 0,41 ± 0,26  P = 0,040

DT ms 236 ± 64 208 ± 49  P = 0,032

Еm 16,19 ± 4,32 18,77 ± 3,52 P = 0,014

Am 11,13 ± 2,74 11,48 ± 2,42 P = 0,62

Em/Am 1,45 ± 0,16 1,62 ± 0,23 P = 0,08

E/Em 5,51 ± 1,62 5,18 ± 1,65 P = 0,35

На фиг. 2 са представени средните стойности на 
NТ-proBNP в pg/ml за двете групи – болни с ТМ и 
здрави контроли. Стойностите на пациентите с та-
ласемия са значимо по-високи (р – 0,003).
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Фиг. 2. Стойности на NT-proBNP при пациенти с ТМ и здрави 
контроли (р – 0,003)

ОБСЪЖДАНЕ  

Целта на нашето проследяване на пациенти с 
ТМ е да се открият ехокардиографските показате-
ли, при които първо и рано настъпват промени, да 
се изследва стойността на натриуретичния пептид 
NT-proBNP като биомаркер на сърдечна недоста-
тъчност и да се съпоставят с показателите при по-
лово и възрастово съответстващи здрави контроли.

По-малката телесна площ (BSA) при пациентите 
с ТМ е резултат от нарушеното физическо развитие, 
вследствие от хроничната анемия. Това се установя-
ва не само в нашето проучване. По-ниски стойности 
на BSA съобщават и редица автори при проследява-
не на таласемични пациенти с контроли  [4, 8, 10]. При 
Kremastinos [10] телесната площ на пациентите е 1,43 
± 0,31, при Bosi [4]  1,55 ± 0,17, при Kostopoulou [8] е 
1,5  ±  0,2, a в нашата изследвана популация е 1,66 ± 
0,2, което e малко по-висока стойност от популацията 
пациенти в гръцките и италианските общества. Тези 
различия се установяват и при контролната група: 
1,69 ± 0,10 [11], 1,67 ± 0,22 [4], 1,7  ±  0,4 [8], а в нашата 
контролна група е 1,80 ± 0,25. Възрастовият диапазон 
на всички проучвани групи е много сходен.

Обемът на лявото предсърдие е сигнификант-
но по-голям при пациентите с ТМ в сравнение с кон-
тролната група. По-ниска е фракцията на изтлас-
кване на лявото предсърдие при сравнение между 
таласемична и контролна група. Левопредсърдната 
функция е изследвана от няколко автори преди това 
[1, 8, 13], като те установяват понижение на активната 
и пасивната фракция на изтласкване при пациенти-
те с ТМ. Kostopoulou [8] доказва ранно нарушение на 
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активната фракция на изтласквнане при пациентите 
с ТМ – 31,9 ± 13,5%, в сравнение с контролите, къде-
то тази стойност е 45 ± 7,9%, ниво на значимост р < 
0,001. Пасивната фракция на изтласкване също дава 
сигнификантна разлика: 42,2 ± 11,5% спрямо 46,3 ± 
7,9%, р < 0,006.

В това изследване авторите разделят активна-
та от пасивната фракция на изтласкване на лявото 
предсърдие, докато ние ги раглеждаме общо. На-
шите резултати също са много сходни: фракцията 
на изтласкване на лявото предсърдие е 38,98 ± 
11,96% за изследваната група и 44,69 ± 9,15% – за 
контролната. Освен динамичния показател – фрак-
ция на изтлъскване, ние съпоставяме и индексира-
ния обем на лявото предсърдие между двете групи, 
като при таласемичните пациентие е 29,17 ± 11,55 
ml/m², а в контролната група стойността е 19,4 ± 
5,44 ml/m², с ниво на значимост р < 0,0001.

Левопредсърдна функция изследва и Shabanian  
[13] в търсене на ехокардиографски показател, на-
сочващ към желязно обременяване. Индексирани-
ят обем на лявото предсърдие, който авторите по-
сочват в своето проучване, при млади таласемич-
ни пациентие, при които не е установено желязно 
свръхобременяване, е 40,17 ± 15,16 ml/m² и 43,25 
± 15,92 ml/m² за тези с желязно обременяване. Раз-
ликата между двете групи е несигнификантна, но и 
в двете групи левопредсърдният обем е увеличен.

Други автори, изследвайки левопредсърдни-
те обеми, получават сходни с получените от нас 
характеристики при своите пациенти с ТМ. При 
Kremastinos [11] стойността на индексирания обем 
на лявото предсърдие при таласемични пациенти 
под 18-годишна възраст е 28 ± 8 ml/m², а в контрол-
ната група здрави лица е 24 ± 4 ml/m², с ниво на зна-
чимост р < 0,05, а при тези над 18 год. – 29 ± 9 ml/
m², а за контролната група – 25 ± 5 ml/m², р < 0,05. За 
отбелязване е, че всички пациенти са със запазена 
фракция на изтласкване. Aggeli [1] изследва лево-
предсърдната функция на пациенти с ТМ и контроли 
чрез 3D ехокардиография. Разлика между обемите 
на двете групи не се установяват: 35,5 ± 13,4 ml към 
31,8 ± 9,8 ml в контролната група, като пробен резул-
тат не е наблюдаван в нашето проучване. Пациенти-
те в групата на Aggeli са млади – 32,2 ± 4,3 год., всич-
ки са на хелираща терапия и без данни за желязно 
натрупване. Ехокардиографските показатели – ФИ, 
Е/А, Е/Е‘, обемите на лявото предсърдие, не дават 
различие между двете групи, все пак единствена зна-
чима разлика е между активната изтласна фракция 
на лявото предсърдие, тя е сигнификантно по-мал-
ка – 34,3% в пациентската група, в сравнение с кон-
тролната – 43,2%, р – 0,03. Изводът, който следва от 
това първо 3D ехокардиографско сравнение между 
таласемични пациенти и контроли, е, че най-ранните 

и първи нарушения на сърдечната функция започват 
от лявото предсърдие.

Диастолна функция. Показателите на диастол-
ната функция са изключително задълбочено и под-
робно изследвани в много проучвания при пациенти 
с ТМ. В част от тези проследявания се установява, 
че сърдечното засягане при пациентите с ТМ започ-
ва именно с нарушения в диастолната функция [2, 3, 
4, 5, 9, 10]. Намерена е и връзка между диастолната 
дисфункция и нивото на натриуретичните пептиди [3, 
9, 10]. В нашето изследване също установяваме ран-
но започващо нарушение на диастолната функция в 
сравнение с контролната група, макар че стойности-
те са все още в границите на нормалните показате-
ли. Няма разлика в скоростите на бързото диастолно 
пълнене (т. Е 0,88 ± 0,19 m/s спрямо 0,83 ± 0,13 m/s, 
р – 0,27), докато съществува тенденция към увели-
чаване на скоростта на трансмитралния кръвоток в т. 
А – 0,57 ± 0,26 m/s срещу 0,41 ± 0,26 m/s. Съотноше-
нието Е/А е статистически значимо намалено: 1,31 
± 0,50 за пациентите и 1,59 ± 0,54 за контролите, р 
= 0,027. Времето на децелерация на бързото диас-
толно пълнене е сигнификантно удължено – 236 ± 
64 m/s към 208 ± 49 m/s, р – 0,032. Ранната тъканна 
диастолна скорост е понижена в изследванта група 
– 16,19 ± 4,32 cm/s, спрямо контролната – 18,77 ± 
3,52 cm/s, р – 0,014.  В свое изследване Hamdy [6] 
установява изменения на доплерографските пока-
затели, сходни с получените и от нас. Неговите ре-
зултати дават следните стойности: скоростта в т. Е 
е 1,07 ± 0,13 m/s към 0,98 ± 0,11 m/s, р < 0,05, в т. А 
– 0,66 ± 0,12 m/s спрямо 0,52 ± 0,08 m/s, р < 0,0005; 
съотношението Е/А – 1,66 ± 0,30 срещу 1,92 ± 0,33, р 
< 0,05; и децелерационното време – 169 ± 28,1 към 
168  ± 25,3 (NS). Ние не установяваме разлика в съ-
отношението Е/Е‘, докато някои автори [10] откриват 
значима разлика в показателя, отразяващ пълнещи-
те налягания на лявата камера – 10,8 ± 4,0 спрямо 
6,6 ± 1,1, р < 0,001.

NT-proBNP. Натриуретичните пептиди се нало-
жиха като „златен стандарт“ в диагностиката на сър-
дечната недостатъчност през последните години. 
При пациенти, при които е трудно да се разграничат 
причината и произходът на оплаквания от диспнея, 
повишените натриуретични пептиди дават сигурен 
отговор на този въпрос. При пациентите с таласемия 
майор ниските стойности на хемоглобина, повише-
ната сърдечна честота и повишеният сърдечен де-
бит намаляват функционалния капацитет и водят до 
симптоми на диспнея. Тези оплаквания се отдават 
дълго време на наличната анемия, но това затрудня-
ва и навременното установяване на започващи или 
настъпили вече сърдечно-съдови увреждания.

При пациенти с ТМ, без симптоми на изявена 
сърдечна недостатъчност, без установени до този 
момент структурни сърдечни увреждания, без бъб-
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речна недостатъчност, без белодробен тромбембо-
лизъм или други причини за повишени стойности на 
NT-proBNP, регистрирането на повишени стойности 
на натриуретичните пептиди означава започнало 
сърдечно увреждане, налага по-задълбочен анализ 
и преглед на ехокардиографските показатели и дава 
насока за терапевтични действия.

Стойностите на натриуретичните пептиди при 
пациенти с ТМ в сравнение с контроли са многократ-
но изследвани в различни по дизайн проучвания [7, 
8, 9, 10]. Стойностите на NT-proBNP, които получава 
Kremastinos [9] в своето изследване, съпоставяйки 
натриуретичните пептиди и диастолната функция, 
са 80 ± 19 pg/ml в групата с таласемия, срещу 21 
± 4 pg/mL в контролната група, р < 0,001. Нашите 
показатели – 143,15 ± 170,66 pg/ml срещу 33,49 ± 
19,72 pg/ml на контролите,  са по-близки до намере-
ните от Kattamis [7] – 152,2 ± 26,4 pg/mL срещу 40,1 
± 19,7 pg/mL за контроли, p < 0,001. Стойностите на 
NT-proBNP, които дава в свое проучване Shabanian 
[13] при пациенти с ТМ и желязно обременяване, са 
по-ниски – 118,36 ± 61,21 pg/ml, а при пациентите 
без желязно обременяване са 68,67 ± 40,88 pg/ml, 
като няма сравнение със здрави контроли.

Неведнъж е търсена съпоставка между ехокар-
диографските показатели и натриуретичните пепти-
ди. Доказано е, че повишените стойности на Е/Е‘ над 
15, т.е. стойности, свързани с повишени налягания 
на левокамерно пълнене, съответстват на повишено 
NT-proBNP [5, 9, 10, 14]. В групата пациенти, които 
ние изследваме, не установихме такива с повишени 
стойности на съотношението E/Е`. Средната стой-
ност на E/Е` в нашата пациентска група е 5,51, а за 
контролната е 5,13, т.е. нямаме пациенти с катего-
рично повишени стойности на пълнещи налягания 
на лявата камера. До този извод достига и друг автор 
– Alizadeh [2], който също не открива съответствие 
между диастолна функция и натриуретични пептиди.

Считаме, че обхващането и проследяването на 
таласемичните пациенти от гледна точка на сърдеч-
но-съдовия статус е важно. Това  дава възможност 
да сравним нашите резултати с получените при пре-
дходни проучвания, провеждани в други страни; да 
установим онези ранни структурно-сърдечни нару-
шения, които настъпват при пациентите с таласемия 
майор, което ще насочи вниманието за по-активното 
им търсене и при последващи прегледи. И не на по-
следно място, ще допринесе за навременно включ-
ване на терапия, съгласно съвременните препоръ-
ки на Европейската кардиологична асоциация и на 
Международните препоръки за лечение на пациенти 
с трансфузионно зависима таласемия.

ИЗВОДИ 
Пациентите с ТМ, които са без клинични дан-

ни за сърдечно-съдово засягане и са със запазена 

фракция на изтласкване,  имат по-малка телесна 
площ в сравнение с възрастово и полово съответ-
стващите им контроли, по-големи ЛП обеми, на-
малена изтласна фракция на лявото предсърдие,  
промени в диастолната функция с тенденция към 
намалена ЛК разтегливост, по-високи стойности на 
NT-proBNP, което е следствие от хроничното ане-
мично и хипердебитно състояние и желязното об-
ременяване на миокарда заради редовно провеж-
даните хемотрансфузии.

Библиография
1. Aggeli C, I. Felekos, E. Poulidakis et al. Quantitative analy-

sis of left atrial function in asymptomatic patients with b-thalassemia 
major using real-time three-dimensional echocardiography. Cardio-
vascular Ultrasound, 2011, 9: 38.

2. Alizadeh B, Badiee Z, Mahmoudi M, Mohajery M. Evaluating 
the correlation between serum NT-proBNP level and diastolic dys-
function severity in beta-thalassemia major patients. J Tehran Heart 
Cent, 2016, 11 (2): 68-72.

3. Bilge AK, Altinkaya E, Ozben B et al. Early detection of left 
ventricular dysfunction with strain imaging in thalassemia patients. 
Clin Cardiol, 2010, 33: E2-E34.

4. Bosi G, Crepaz R, Gamberini MR et al. Left ventricular re-
modelling, and systolic and diastolic function in young adults with 
beta thalassaemia major: a Doppler echocardiographic assessment 
and correlation with haematological data. Heart. 2003, 89: 762-766.

5. Chrysohoou C, Greenberg M, Pitsavos C et al. Diastolic 
function in young patients with beta-thalassemia major: an echocar-
diographic study. Echocardiography, 2006, 23 (1): 38-44.

6. Hamdy AM. Use of strain and tissue velocity imaging for ear-
ly detection of regional myocardial dysfunction in patients with beta 
thalassemia. Eur J Echocardiogr, 2007, 8: 102-110.

7. Kattamis A, Apostolakou F. Polyxeni delaporta and ioannis 
papassotiriou,correlation of nt-probnp levels and cardiac iron con-
centration in patients with transfusion-dependent thalassemia major, 
Blood, 2011, 118: 3192.

8. Kostopoulou AG1, Tsiapras DP, Chaidaroglou AS et al. The 
pathophysiological relationship and clinical signifi cance of left atrial 
function and left ventricular diastolic dysfunction in β-thalassemia 
major. Am J Hematol, 2014, 89 (1): 13-18.

9. Kremastinos DT, Hamodraka E, Parissis J et al. Predictive 
value of B-type natriuretic peptides in detecting latent left ventricular 
diastolic dysfunction in beta-thalassemia major. Am Heart J, 2010, 
159 (1): 6874.

10. Kremastinos DT, Tsiapras DP, Hamodraka ES et al. NT-
proBNP levels and diastolic dysfunction in beta-thalassaemia major 
patients. Eur J Heart Fail, 2007, 9 (5): 531-536.

11. Kremastinos D, Tsiapras D, Tsetsos G et al. Left ventricular 
diastolic doppler characteristics in β-thalassemia major. Circulation, 
1993; 88: 1127-1135.

12. Nagueh S, Smiseth O, Appleton C. Recommendations for 
the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiogra-
phy: an update from the american society of echocardiography and 
the european association of cardiovascular imaging. J Am Soc Echo-
cardiogr, 2016, 29: 277-314.

13. Shabanian R, Heidari-Bateni G, Kocharian A et al. Augmenta-
tion of left atrial contractile function: a herald of iron overload in pa-
tients with beta thalassemia major. Pediatr Cardiol, 2010, 31: 680-688

14. Garadah TS, N Mahdi, S Kassab et al. The pro-BNP serum lev-
el and echocardiographic tissue Doppler abnormalities in patients with 
beta thalassemia major. Clin Med Insights Cardiol, 2010, 4: 135-141.

Не е деклариран конфликт на интереси



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXIV, 2018, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

АВТОРСКИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

ХЕМОДИНАМИЧНИ И ЕХОКАРДИОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТОЛНА ХЕМОДИНАМИЧНИ И ЕХОКАРДИОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТОЛНА 
ФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР В СРАВНЕНИЕ С КОНТРОЛИФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР В СРАВНЕНИЕ С КОНТРОЛИ

М. Димова1, Бр. Каназирев1, В. Калева2, Св. Герчева3, Кр. Петрова2, В. Златева1, 
Я. Бочева4 и С. Николова5

1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

3Клиника по клинична хематология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
4Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, 

5Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, Медицински университет – Варна

HEMODYNAMIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC VALUES OF SYSTOLIC FUNCTION HEMODYNAMIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC VALUES OF SYSTOLIC FUNCTION 
OF PATIENTS WITH BETA-THALASSEMIA MAJOR COMPARED TO HEALTHY CONTROLSOF PATIENTS WITH BETA-THALASSEMIA MAJOR COMPARED TO HEALTHY CONTROLS

M. Dimova1, B. Kanazirev1, V. Kaleva2, Sv. Gercheva3, Chr. Petrova2, V. Zlateva1, 
Y. Bocheva4 and S. Nikolova5

1Department of Internal Medicine, UMHAT "Sv. Marina" – Varna
2Clinic of Pediatric Hematology and Oncology, UMHAT "Sv. Marina" – Varna

3Clinic of Hematology, UMHAT "Sv. Marina" – Varna
4Central Clinical Laboratory, UMHAT "Sv. Marina" – Varna

5Department of Social Medicine and Healthcare, Medical University – Varna
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Таласемия майор принадлежи към групата за-
болявания, наречени редки болести, като според 
общоприетата дефиниция за рядко се счита забо-
ляване, чиято честота е не повече от 5 на 10 000 
души. Обикновено това са хронични инвалидизи-
ращи болести със слабо разпространение и висока 
степен на сложност.

Носителите на гена, свързан с това заболяване, 
за нашата страна са 2,4-2,5%, което се изчислява 
на около 170 000 души [1].

Основна причина за заболяемост и смъртност в 
тази група остава таласемичната кардиомиопатия 
въпреки неоспоримия напредък в лечението и гри-
жата за тези пациенти [6, 9, 10, 29]. Като причина 
за развитието на сърдечни усложнения основно се 
изтъкват желязното миокардно обременяване и ви-
сокодебитното сърдечно състояние [14, 15, 22, 27].

Целта на представеното изследване е устано-
вяване на рано настъпващите сърдечно-съдови 
изменения при пациентите с ТМ, които се лекуват 
в Центъра по коагулопатии и редки анемии към 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, както и оценка на хе-
модинамичните и ехокардиографските показатели 
на систолна функция и морфологичните ехокарди-
ографски показатели на тези лица и съпоставката на 
получените данни с резултатите, измерени при съот-
ветстващи по пол и възраст здрави контроли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В проучването бяха включени 38 пълнолетни 
болни с ТМ. Средната възраст на изследваните е 
32,35 ± 10,93 год. Диагнозата бета-ТМ е доказана 
чрез електрофореза на хемоглобина. При всички 
пациенти са провеждани редовни хемотрансфузии 
от ранна детска възраст, като интервалът е между 2 
и 5 седмици, за да се поддържа стойност на хемог-
лобина над 95 g/l, и се провежда хелиращо лечение 
във връзка с индивидуалния риск и установеното 
желязно натрупване чрез магнитнорезонансна то-
мография. Eдин пациент бе изключен впоследствие 
поради терминална бъбречна недостатъчност (на 
хрониодиализа). Контролната група се състои от 
50 съответстващи по възраст лица от същия пол 
(средна възраст 31,06 ± 8.4 год.).

Ехокардиографско изследване
Ехокардиографиите са направени на апарат 

Аloka Prosound α7 със секторен трансдюсер 2,5-
5 MHz. Изследванията са извършени съгласно 
препоръките на ESE/ASE [21]. Конвенционалната 
ехокардиография включва измерване на крайния 
теледиастолен и телесистолен размер на лявата 
камера (ТДРЛК, ТСРЛК), дебелина на междукамер-
ната преграда (МКП) и дебелина на задната стена 
на лявата камера (ЗСЛК) в милиметри (mm). Стой-

ностите на левокамерната мускулна маса (ЛММ) и 
фракцията на скъсяване бяха изчислени по метода 
на Techholz [26], относителната дебелина на сте-
ните (relative wall thickness, RWT), по формулата – 
ТДРЛК/2 х ЗСЛК. Теледиастолният и телесистолни-
ят обем на лявата камера (ТДОЛК, ТСОЛК), удар-
ният обем (УО), фракцията на изтласкване на ля-
вата камера (ФИЛК), обемът на лявото предсърдие 
(ЛПО), фракцията на изтласкване на лявото пред-
сърдие (ФИЛП) са измервания, направени в чети-
рикухинен срез, апикална позиция по метода на 
Симпсън. Всички размери и обеми са индексирани 
към телесната площ на пациентите и контролите за 
по-добра сравнимост на показателите. Изчислен е 
минутният обем.

Чрез тъканен доплер са измерени систолната 
миокардна скорост (Sm) в базалните сегменти на 
междукамерния септум и латералната стена на ля-
вата камера, ранната и късната диастолна миокард-
на скорост (Em, Am). Изследвани са систолният ст-
рейн и стрейн рейт с тъканен доплер, като пробният 
обем е поставен на базален септум, латерална сте-
на и трета точка на среден септум. Стойностите на 
систолната и диастолната миокардна скорост, както 
и стойностите на стрейн и стрейн рейт са представе-
ни като средни от измерванията на базален септум и 
латерална стена на лява камера. За стрейн и стрейн 
рейт е използван off-line анализ, като за целта са за-
писани клипове с по 3 сърдечни цикъла.

Артериалното налягане (АН) е измерено със 
сфигмоманометър в седнало положение на нево-
дещата ръка след поне 5 min почивка. Измерени 
са две стойности с поне 2 min пауза между тях и 
е взета средна аритметична стойност. Сърдечната 
честота (СЧ) е определена в паузата между измер-
ването на АН за 1 минута.

Статистически методи
  Метод на статистическа групировка на 

дан ните – променливите са подредени според 
вида си във вариационни, интервални, категорийни 
статистически редове.

  Метод на статистическо оценяване – точко-
ви оценки – за средни аритметични на непрекъснати 
променливи и интервални оценки за статистическа 
значимост – р и интервал на доверителност (CI).

  Непараметричен анализ – за оценка на де-
финитивни признаци с критерий хи-квадрат по Ре-
аrson.

  Вариационен анализ – за сравняване на непре-
къснати променливи с T-критерия на Student-Fisher. 

Всички данни са обработени с помощта на спе-
циализиран стандартен статистически пакет за пер-
сонален компютър – SPSS® for Windows, версия 
23.0. Статистическа значимост се приемаше при 
ниво на значимост р < 0,05.
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РЕЗУЛТАТИ

Общо 87 участници са включени в проследява-
нето – 37 с таласемия майор и 50 контроли (табл. 
1). Основните характеристика на изследваните по-
казатели са представени таблично.

На табл. 2 са показани хемодинамичните по-
казатели, като съществена разлика се установява 
в стойностите на средното артериално налягане и 
сърдечната честота.

Табл. 3 съдържа ехокардиографските показате-
ли за размери и обеми на ЛК. Всички параметри са 
значимо увеличени при болните с ТМ.

На табл. 4 са представени показателите на сис-
толна функция на ЛК при болните с ТМ и при здра-

вите контроли. Въпреки че няма значима разлика 
между случаи и контроли във ФИ на ЛК, показатели-
те за систолна функция, от тъканен доплер и от де-
формационно изследване са значимо по-ниски при 
таласемици. Това е белег на субклинично засягане 
на работата на сърцето още в ранна възраст при 
страдащите от тази анемия.

ОБСЪЖДАНЕ

Целта на нашето изследване е да установим 
рано настъпващите сърдечно-съдови изменения 
при таласемични пациенти, като съпоставим из-
следваните показатели с показателите на полово и 
възрастово съответстващи здрави контроли.

Таблица 1. Демографски показатели на пациентите с ТМ и контролите

Пациенти с ТМ, N = 37 Здрави контроли, N = 50  

Възраст 32,35 ± 10,93 31,06 ± 8,46  Р = 0,55

Пол – жени 54% 50%  

BSA (m2) 1,66 ± 0,2 1,80 ± 0,25 P = 0,007

Таблица 2. Хемодинамични показатели при пациенти с ТМ и контроли

Пациенти с ТМ, N = 37 Здрави контроли, N = 50  

АН систолно 109,5714 ± 13,79 114,28 ± 11,66 Р = 0,149

АН диастолно 70,71 ±7,62 72,47 ± 9,64 Р = 0,504

Средно АН (mm Hg) 96,07 ± 11,62 86,29 ± 9,77 P = 0,012

Периферно съдово съпротивление (dyn.s/cm5) 1590,78 ± 348,28 1785,7368 ± 621,48 P = 0,32

Сърдечна честота (уд./min) 83 ± 11 75 ± 12 P = 0,017

Таблица 3. Ехокардиографски показатели

 Пациенти с ТМ, N = 37 Здрави контроли, N = 50  
ТДРЛКи(mm/m2) 30,55 ± 4,59 25,31 ± 2,90 P < 0,0001
ТСРЛКи (mm/m2) 19,31 ± 3,95 16,52 ± 2,47 P = 0,001

RWT 0,47 ± 0,12 0,41 ± 0,06 P = 0,037

ЛММи (g/m2) 122 ± 31 79 ± 19 P = 0,0001
УО (ml) 61,81 ± 21,02 53,39 ± 13,34 P = 0,045
МО (l/min) 5,14 ± 2,06 4,04 ± 1,28 P = 0,008
СИ (l/min/m²) 3,07 ± 0,91 2,21 ± 0,6 P < 0,0001
ТДОЛК (ml/m²) 62,53 ± 15,19 48,53 ± 9,05 P = 0,0001
ТСОЛК (ml/m²) 24,43 ± 7,83 19,75 ± 5,11 P = 0,011

Таблица 4. Показатели на систолна функция

 Пациенти с ТМ, N = 37 Здрави контроли, N = 50

ФИЛК (%) 60 ± 7,4 62 ± 5,9 P = 0,158

Sm (cm/s) 10,54 ± 1,51 11,28 ± 1,75 P = 0,055

Strain 32 ± 9 37 ± 9 P = 0,031

Strain rate (1/s) 1,82 ± 0,76 2,43 ± 0,86 P = 0,004
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Ние не установяваме разлика между двете гру-
пи относно систолното и диастолното АН. Липса 
на разлика в артериалното налягане установяват 
и други автори, проучващи сърдечно-съдовия ста-
тус на пациенти с ТМ [3, 28]. При Yildirim [28] стой-
ностите на систолното налягане са 114 ± 9,46 mm 
Hg и 68,22 ± 8,38 mm Hg за диастолно, докато в кон-
тролната група са 117 ± 8,87 mm Hg (р – 0,189), на 
71,17 ± 6,13 (р – 0,109); при Aggeli [3] стойностите 
са 112,3 ± 12,9 mm Hg и 114,2 ± 12,8 mm Hg, р – 0,6, 
за систола при таласемици и контроли и съответ-
но 72,3 ± 7,9 mm Hg и 75,8 ± 6,1 mm Hg, p – 0,1, 
за диастолното налягане. Нашите резултати показ-
ват като цяло по-ниски средни стойности в сравне-
ние с цитираните проучвания. Средните стойности 
обаче на артериалното налягане между двете гру-
пи дават сигнификантна разлика. Някои автори са 
констатирали сигнификантно намаление на сис-
толните, диастолните и средните стойности на АН 
при таласемици в сравнение с контроли [7, 17]. При 
Kostapoulou [17] стойностите на систолното наляга-
не са 111 ± 12 mm Hg за таласемици и 128 ± 13 
mm Hg за контроли, като р < 0,001; за диастолното 
налягане 68 ± 7 mm Hg и съответно 77 ± 5 mm Hg, 
р < 0,001. Друг автор – Bosi [7], също открива сиг-
нификантна разлика между артериалното налягане 
на двете групи, като за систолното стойностите са: 
112,5 ± 10,6 mm Hg за таласемици спрямо 116,8 ± 
8,9 mm Hg за контролите, р < 0,0001, съответно за 
диастолното налягане – 63,1 ± 6,7 mm Hg спрямо 
73,9 ± 6,9 mm Hg, р < 0,0001, а средното АН е 75,5 
± 6,9 при таласемичните пациенти и 88,2 ± 7,0 при 
контролите, при р < 0,0001.

Разликата в получените резултати е трудна за 
обяснение. Проучването на Boisi [7] е проведено 
преди повече от 15 години, когато не са съществу-
вали някои от хелиращите медикаменти, прилагани 
днес (Deferasirox), и вероятно сърдечно-съдовите 
изменения са настъпвали по-рано, тъй като възрас-
товият диапазон на пациентите в проучванията е 
сходен.

Сърдечната честота е очаквано по-висока при 
пациентската група, което е адаптивен механизъм 
на хроничната анемя. Повечето автори също нами-
рат по-висока сърдечна честота при пациентите с 
ТМ в сравнение с контролните групи в своите из-
следвания. Например при Bosi [7] тя е 74,8 ± 9,9 за 
таласемичната група и 70,5 ± 12,1 за контролната, 
р < 0,001, като цяло стойности по-ниски от устано-
вените в нашето проучване. При Kostapoulou [17] 
стойностите на сърдечната честота са 79 ± 10 спря-
мо 75 ± 13, р – 0,014.

Ударният, минутният обем и сърдечният индекс 
също са увеличени при пациентите с ТМ в сравне-
ние с контролната група. В своето проследяване и 

Bosi [7] установява сигнификантна разлика между 
стойностите на УО и сърдечния индекс при сравня-
ване на таласемична кохорта с контроли – УО – 47 
ml/m² ± 11,6 за ТМ и 44,1 ± 6,9 ml/m² за контроли-
те; за сърдечния индекс – 3,48 ± 0,878 ml/min/m² 
към 3,07 ± 0,499 ml/min/m², макар и като абсолют-
ни стойности да са по-високи от констатираните от 
нас. Тези хемодинамични показатели са резултат от 
хроничната анемия и хипердебитното състояние.

Левокамерната мускулна маса е сигнификант-
но увеличена при таласемичната група в сравне-
ние с контролната. Това получават и други автори, 
съпоставяйки ехокардиографски показатели на па-
циенти с таласемия и здрави контроли [5, 7]. Стой-
ностите за иЛММ, които получава авторският колек-
тив на Bosi [7], са: 99,2 ± 22,1 g/m² за таласемичната 
група и 79,1 ± 11,6 g/m² за контролната, р < 0,0001; 
стойностите, установени от Bilge [5] са значително 
по-високи: 139 ± 42 g/m² за таласемици и 92 ± 12 g/
m²  за контроли, при р < 0,001. Нашите резултати 
се доближават до тези на Bilge [5], стойности, по-
лучени при пациентите – 122 ± 31, и почти напълно 
съвпадат с получените от Bosi [7] при контролната 
група – 79 ± 19, р = 0,0001.

Освен по-голяма иЛММ, пациентите с ТМ имат 
увеличение и на индексирания теледиастолен и 
телесистолен размер на лявата камера. Подоб-
ни са резултатите и на другите изследователи. 
Kostapoulou и сътр. [17] докладват ТДРЛКи 34 ± 4,5 
mm/m² при таласемици към 29 ± 5,6 mm/m² при кон-
троли, р < 0,001, и съответно 22,1 ± 3,6 mm/m² към 
18,7 ± 4,0 mm/m², р < 0,001 за иТСРЛК.

Увеличени са и индексираните обеми на лява-
та камера. Резултатите, които получават остана-
лите автори, също насочват към по-големи обеми 
на изследваната група в сравнение с контролната. 
Стойностите, които получават гръцките колективи, 
се доближават в по-голяма степен до нашите: 70,9 
± 15,7 ml/m² и 54,8 ± 13,1 ml/m², р < 0,001 за ТДОЛКи 
и 29,4 ± 9,4 ml/m² и съответно 20,6 ± 3,9 ml/m², р < 
0,001 за ТСОЛКи.

Дали увеличената левокамерна мускулна маса 
е резултат само на желязно натрупване или има и 
други механизми, отговорни за това, не е лесно да 
се отговори еднозначно. E. Stoyanova [24] доказва 
натрупване на фиброза и увеличаване на миокард-
ната мускулната маса при таласемичен модел 
мишки, които не са хемотрансфузирани. Десетиле-
тие по-рано Georgieva [12] доказва тези нарушения 
при изучаване на хемодинамичните нарушения, 
настъпващи при пациенти с анемичен синдром, ре-
зултат от желязодефицитна анемия. В нейна публи-
кация [12] се констатира, че тежестта на анемията 
корелира с увеличение на ТДРЛК, ТСРЛК, ТДОЛК, 
ТСОЛК и иЛММ. Тези ехокардиографски промени 
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търпят пълно или частично обратно развитие след 
коригиране на анемията. При задълбочено изуча-
ване на промените, които настъпват в хемодина-
миката и в сърдечната структура, се установява 
също и увеличение на левокамерната мускулна 
маса, като отново колкото по-изразена е тежестта 
на анемията, толкова по-изразено е и увеличението 
на левокамерната мускулна маса. И този показател 
при лечение и нормализиране на хематологични-
те стойностите показва тенденция към нормали-
зиране в рамките на 3-6 месеца. Естествено при 
пациентите с ТМ механизмите на кардиомиопатия, 
минават и през желязното натрупване. Това е счи-
таният за основен патогенетичен път в развитието 
на таласемичната кардиомиопатия [2, 11]. Въпреки 
че етиологията е съвсем различна при таласемия 
и желязодефицитна анемия, явно са налице общи 
патофизиологични пътища и адаптивни механизми, 
предизвикани от хипоксичното състояние, но които 
водят до сходни структурни изменения в левока-
мерната морфология, които ние установяваме ехо-
кардиографски.

Фракция на изтласкване на лявата камера. 
Не се установява разлика между ФИЛК на двете 
групи. И именно защото фракцията на изтласкване 
е параметър, който се променя в късните стадии на 
развитие на таласемичната кардиомиопатия, в по-
вечето проучвания, сравняващи ехокардиографски 
показатели на пациенти с таласемия майор и кон-
троли, ФИ е с нормални стойности. Това се устано-
вява при не един автор и проучване, като например 
това на Kremastinos [19], където ФИ за групата с ТМ 
е 59,0 ± 7,8%, а за контролната – 61,0 ± 3,9%, без 
сигнификантна значимост.

Установяваме по-ниска систолна миокардна 
скорост от тъканен доплер в групата на пациенти-
те, но все още в рамките на нормалните стойности 
– 10,54 ± 1,51 cm/s срещу 11,28 ± 1,75 cm/s, р – 0,05. 
Kremastinos и сътр. [19] намират по-ниска  систолна 
миокардна скорост на митралния клапен пръстен – 
Sm 7,2 ± 1,3 cm/s за пациентите към Sm 8,3 ± 1,2 
cm/s за контролите, p < 0,01. Bilge [5] не установява 
разлика между миокардните скорости на митрал-
ния пръстен между таласемичната и контролната 
група (8,8 ± 1,3 cm/s към 8,9  ± 1,1 cm/s (NS) и статис-
тическа разлика между систолната миокардна ско-
рост на латералната стена на лява камера (9,5 ± 2,6 
cm/s към 11,1  ± 2,1 cm/s, р – 0,017). Тези проучвания 
потвърждават значимостта на тъканния доплер при 
търсене на ранни ехокардиографски показатели за 
сърдечно увреждане при пациенти с ТМ.

При използване на по-новите деформационни 
техники за оценка на миокардна функция – стрейн 
и стрейн рейт, установяваме статистически пониже-
ни стойности на стрейн и на стрейн рейт: -32 ± 9 

в пациентската група срещу -37 ± 9 при контроли, 
р = 0,031, и съответно 1,82 ± 0,761/s срещу 2,43 ± 
0,861/s, р = 0,004. При нас са малко по-високи, за-
щото в нашето проучване използваме за TDI стрейн 
и стрейн рейт само базалните и средните сегменти 
на лявата камера, латерално и на междукамерния 
септум, където и скоростите са по-високи. Причина-
та е, че използването и на върховите сегменти не 
е паралелно при стрейн и стрейн рейт от тъканен 
доплер, като сравнението е направено по един и 
същи начин и в двете групи – и при здравите, и при 
таласемиците.

Сигнификантна разлика също в посока към на-
маление на стрейн открива и Hamdy [13] в своето 
проучване, сравнявайки показателите за стрейн на 
междукамерния септум и латералната стена, при 
пациенти с ТМ и здрави контроли. Стойностите в 
неговото проследяване са: 20,9 ± 6,8 за групата с 
ТМ и 27,2 ± 4,3 за здравите контроли, р < 0,001, за 
латералната стена лявата камера и -31,1 ± 8,3 към 
-25,1 ± 3,8, р < 0,01, за септума. Същата тенден-
ция намира и Bilge [5]: -19,0 ± 4,3 към -24,2 ± 4,5, 
р < 0,001, за междукамерния септум и -12,1 ± 5,1 
към -15,5 ± 4,1 за латералната стена, р < 0,008. За 
стрейн рейт стойностите са отново по-ниски при 
пациентите с таласемия – 0,9 ± 0,2 към 1,3 ± 0,2, 
р < 0,001, за септума и 0,9 ± 0,3 към 1,1 ± 0,2 за 
латералната стена, р < 0,007. Макар че последните 
двама автори са разглеждали отделно показатели-
те за междукамерната и латералната стена, докато 
ние даваме глобални резултати, е явна тенденци-
ята към намаляване на миокардните скорости при 
пациенти с ТМ при сравняване с възрастово съот-
ветстващи контроли. Това има значение за ранно 
диагностиц иране на таласемичната кардиомиопа-
тия още преди промените във ФИ.

Макар че изследваните лица са в млада въз-
раст, установените промени при пациенти с ТМ 
означава, че те настъпват рано в хода на заболя-
ването. Тук са изключени пациенти със структурни 
или функционални нарушения на сърдечно-съдо-
вата система като ИБС, хипертонична болест, т.е. 
тези изменения, които се установяват, се дължат 
на анемичното състояние и/или на желязното нат-
рупване като резултат от редовните хемотрансфу-
зии. Това е особена форма на кардиомиопатия, 
която изключително много се различава от оста-
налите ѝ форми и има свой индивидуален ход на 
прогресия.

ИЗВОДИ

В нашето проучване при пациентите с ТМ, без 
клинични данни за сърдечно-съдово засягане и със 
запазена фракция на изтласкване установяваме 



М. Димова, Б. Каназирев, В. Калева и др.50

хипердинамично състояние на повишен сърдечен 
дебит на фона на тенденция към намаляване на 
ПСС. Това хипердинамично състояние води до уве-
личена левокамерна мускулна маса и увеличени 
обеми на лявата камера. Понижение на миокардни-
те скорости, стрейн и стрейн рейт сме обсъждали и 
в предишна наша публикация, но сега разглеждаме 
проблема в светлината на състояние на повишен 
сърдечен дебит. Вероятните причини са няколко, с 
водещото значение на миокардното натрупване на 
желязо и хронична анемия. Сравнение на пациенти 
с таласемия майор над 18 год. със сходни по пол 
и възраст здрави контроли до момента в нашата 
страна не е правено.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Според последния документ на Работната група 
по миокардни и перикардни заболявания на Евро-
пейското общество по кардиология [1] диагнозата 
миокардит се поставя според критериите от Далас. 
Те включват хистологично доказано персистиране 
на възпалителни инфилтрати в миокарда, свързани 
с миоцитна дегенерация и некроза с неисхемична 

генеза. Имунохистохимичните критерии са наличие 
на поне 14 левкоцита/mm2 в миокарда, включително 
4 моноцита/mm2 и 7 или повече CD3 положителни 
Т-лимфоцитa [1, 2]. Дилатативната кардиомиопатия 
е клинична диагноза, характеризираща се с потис-
ната функция на камерния миокард, която не може 
да се обясни с ограничаваща кръвотока коронар-
на артериална болест или състояния на абнормно 
натоварване [5]. За възпалителна кардиомиопатия 
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Резюме. Възпалителните заболявания на миокарда са едни от важните причини, водещи до левокамерна систолна дисфунк-
ция. Като основен етиологичен фактор през последните години се считат вирусните инфекции. В много от случаите 
след отшумяване на острия момент вирусният геном персистира в миоцитите, водейки до трайно увреждане на 
миокарда и развитие на дилатативна кардиомиопатия. Представеният клиничен случай е на пациентка с типична 
симптоматика на перимиокардит и задълбочаване на функционалния клас на сърдечна недостатъчност. Проведо-
хме всички необходими изследвания за този тип пациенти, но етиологията на състоянието остана неизяснена. Ето 
защо решихме да вземем и ендомиокардна биопсия с цел търсене на персистиране на вирусен геном.  Методът, 
който използвахме, е real time PCR  за откриване на ентеровирусни частици. Точен микробиологичен причинител 
не бе доказан, но хистологично се потвърди персистиране на възпилителен процес.  
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според Световната здравна организация се прие-
ма миокардит, свързан със сърдечна дисфункция. 
Най-често изолираните вирусни геноми са тези на 
ентеровирусите, аденовирусите, парвовирус В19, 
херпес вирус тип 6, Епщайн-Бар вирус и цитомега-
ловирус. Около 10 до 15% от вирусните миокарди-
ти са причинени от ентеровируси и аденовируси [3]. 
Ентеровирусите се считат за едни от най-честите 
причинители на вирусен миокардит.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Жена на 64 години постъпва в Клиниката с 
прояви на декомпенсирана сърдечна недоста-
тъчност на фона на високочестотно предсърдно 
мъждене и болки в гръдната област, повлияващи 
се от промяна в позицията на тялото. Симптома-
тиката е с давност от около 10 дни, с придружа-
ващ фебрилитет до 39°С. Започната е антибио-
тична терапия. Пациентката е с известна артери-
ална хипертония, но през последните дни е със 
склонност към хипотония. Не съобщава за други 
придружаващи заболявания. 

Oт физикалния статус са наблюдавани: тахиа-
ритмична сърдечна дейност със сърдечна честота 
(СЧ) около 160 уд./min, АН 110/70 mm Hg, глухи сър-
дечни тонове със систолен шум 2/6 ст. с p. max на 
сърдечния връх с пропагация към аксилата. Налице 
е везикуларно дишане с влажни, незвънливи хрипо-
ве в белодробните основи, двустранно. Пациентка-
та е афебрилна.

От ЕКГ – предсърдно мъждене/трептене, СЧ 
160 уд./min, ST-депресия – 1,5 mm в отвеждания 
V3-V6, изоелектрични Т-вълни в периферните и във 
V3-V6 отвежданията.

От ЕхоКГ – с перикарден излив около 250 ml, 
фракция на изтласкване (ФИ) 45% при умерена мит-
рална регургитация; теледиастолен размер (ТДР) – 
59 mm, телесистолен размер (ТСР)  44 mm. 

Резултатите от лабораторните изследвания са 
с данни за повишени маркери за възпалителна ак-
тивност: CRP – 242 mg/l (норма до 5 mg/l), левкоци-
ти – 13 G/l (норма до 10 G/l), NT-Pro-BNP – 1200 pg/
mL, CPK – 230 (до 180) U/L, CK–MB – 28 (до 25) U/L 
и hs-TnT –0.052 (0.00-0.0014) ng/ml.

ПОВЕДЕНИЕ

В диференциалнодиагностичен план бяха обсъ-
дени NSTEMI, перикардит, перимиокардит, системно 
заболяване със засягане на сърдечните структури.

С оглед на наблюдаваните ЕКГ промени, пови-
шените маркери за миокардна некроза, граничната 
левокамерна функция и клиничната симптоматика-
та бе проведено инвазивно изследване, с което се 

изключи обструктивна коронарна артериална бо-
лест. От левовентрикулографията бе констатирана 
ФИ около 45% при умерена митрална регургитация. 

Серологичните изследвания от периферна кръв 
за откриване на антитела по метода ELISA към ен-
теровируси, парвовирус В19, аденовируси, херпес 
вирус тип 6, Епщайн-Бар вирус и цитомегаловирус 
бяха отрицателни. Негативните хемокултури изклю-
чиха системен бактериален причинител.

Въз основа на проведените изследвания, поло-
жителните възпалителни маркери, типичната кли-
ника, липсата на коронарна артериална болест и 
наличния перикарден излив бе приета диагнозата 
перимиокардит.

Наличието на системни заболявания бе отхвър-
лено след изследване на специфични антитела. 

Започна се лечение с нестероидни противовъз-
палителни средства (НСПВС) и колхицин, антикоа-
гулант, както и терапия за сърдечна недостатъчност, 
съобразно препоръките от последните ръководства 
на Европейското дружество по кардиология. Прове-
деното лечение доведе до спад на възпалителните 
маркери и до подобрение в клиничното състояние. 
Пациентката възстанови спонтанно синусов ритъм. 
Като крайна диагноза се прие перимиокардит с не-
известна генеза. Дехоспитализирана бе с остатъ-
чен перикарден излив около 100 ml в значително 
по-добро клинично състояние на терапия със: Кол-
хицин 0,5 mg, Ибупрофен 3 х 600 mg, Бизогама 5 
mg, Спиронолактон 50 mg, Фурантрил 40 mg, Ра-
миприл 5 mg, Апиксабан 2 х 5 mg. 

Три месеца след дехоспитализацията, пациент-
ката отново постъпи в Клиниката поради прояви 
на декомпенсирана сърдечна недостатъчност на 
фона на оптимално провежданата терапия. Според 
дан ните от лабораторните изследвания маркерите 
за възпалителна активност бяха леко повишени, 
hs-TnT – 0,030 ng/ml, CPK – 150 U/L и CK–MB – 27 
U/L. От ЕхоКг – без промяна в систолната функция, 
ФИ около 44-46%, при увеличени размери на лява-
та камера и умерена митрална регургитация с ди-
фузна хипокинезия при липса на перикарден излив.

С оглед персистиращата гранична систолна 
функция, проявите на декомпенсирана СН и неиз-
вестната генеза на състоянието бе проведена ен-
домиокардна биопсия. Взеха се биопсии от ДК и ЛК, 
като пробите бяха изпратени за микробиологично 
изследване за ентеровируси с real time PCR, както 
и за хистологичен анализ. Едновременно с това се 
изследва и периферна кръв за наличие на систем-
на ентеровирусна инфекция чрез PCR.

От хистологичните проби (фиг. 1) бяха регис-
трирани: единични зрели лимфоцити, 1-2 в група в 
контакт с миоцитните мембрани; част от миоцитите 
с централизирани ядра с дегенеративни по характер 
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промени в цитоплазмата, без да съответстват на ми-
оцитолиза в контекста на исхемия; фиброзен фокус 
със стелатна организация, колагенизиран център 
и „свежа” фиброзна пролиферация в периферия-

Фиг. 1. Хистологични проби

та; минимална фибробластна пролиферация при 
ниска неоваскуларизация. Морфологичната находка 
най-пълно съответства на профила на „оздравяващ” 
миокардит с лимфоцитен модел на увреждане.  

От микробиологичните проби, както и от пери-
ферната кръв, изследвани чрез real time PCR, не 
бяха изолирани ентеровирусни частици. Пациент-
ката остана на оптимално конвенционално лечение 
за сърдечна недостатъчност и проследяване на 6 
месеца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В по-голямата част от случаите решението за 
ЕМБ е трудно. При малък брой от пациентите има 
стриктно изпълнени показания за извършване на 
изследването. Основна роля в преценката играе 
опитът на лекаря и ползата от провеждането на 
ЕМБ. Времето, когато ще се проведе ЕМБ, е от 
значение за по-нататъшното поведение. Поставя-
нето на крайната диагноза е от особена важност 
за определяне нуждата от провеждането или не на 
специфично лечение. Представеният случай е до-
казателство за важната роля на ЕМБ като метод за 
диагностика на заболяванията на миокарда.
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PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA  IN A YOUNG MALE WITH ATRIAL PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA  IN A YOUNG MALE WITH ATRIAL 
FIBRILLATIONFIBRILLATION

S. Slavcheva, A. Angelov, G. Dimitrova 
Cardiology Clinic I, UMHAT “Sv. Marina”, Medical University – Varna

Резюме. Персистираща лява горна празна вена (PLSVC – persistent left superior vena cava) е най-честата вродена малфор-
мация на торакалната венозна система и засяга около 0,3-0,5% от общата популация. Съчетанието от PLSVC 
и липсваща дясна горна празна вена, или още наречена единствена PLSVC, е много рядка аномалия при ситус 
солитус и се наблюдава едва при 0,09-0,13% от пациентите с вродени сърдечни малформации. Представяме 
клиничен случай на 29-годишен мъж със случайно установено персистиращо предсърдно мъждене. При тран-
сторакалната ехокардиография бе установен силно дилатиран синус коронариус. Контрастното изследване с  
bubble контраст, инжектиран последователно през лявата и дясната кубитална вена, изобрази и в двата случая 
навлизане на контраст първоначално в синус коронариус и впоследствие в дясното предсърдие, без контрасти-
ране на левите сърдечни кухини. Проведената трансезофагеална ехокардиография не установи други аномалии. 
Компютър-томографската ангиография потвърди наличието на PLSVC с агенезия на дясната  горна празна вена. 
Макар и рядка, тази малформация следва да се познава, защото се асоциира с други вродени сърдечни анома-
лии, с ритъмни и проводни нарушения и създава затруднения при пласирането на централни венозни катетри и 
пейсмейкърни електроди.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Персистираща лява горна празна вена (PLSVC 
– persistent left superior vena cava)  е най-честата 
вродена аномалия на торакалните вени и се среща 
при 0.3-0.5% от общата популация  и при 1.5-10% 
от пациентите с вродени сърдечни малформации 
[1, 2, 3]. При тези болни обичайно е налице дясна 
горна празна вена. По-рядко тя може да липсва или 
да е хипопластична. Съчетанието от PLSVC и липс-
ваща дясна горна празна вена, или още наречено 
единствена PLSVC, е много рядка аномалия при 
ситус солитус. Среща се при 0,07% от пациентите с 
имплантирани постоянни кардиостимулатори и при 
0,09-0,13% от случаите с вродени сърдечни анома-
лии [1, 4]. Това вродено нарушение по-често е са-
мостоятелно и не се придружава от други сърдечни 
малформации. В този случай PLSVC няма хемоди-
намични последствия и може да е безсимтомна [4]. 
Единствената клинична изява на тази венозна ано-
малия могат да са ритъмни и проводни нарушения, 
които често я съпътстват [4, 5, 6]. Най-често става 
въпрос за надкамерни аритмии [5, 6]. Представяме 
рядък случай на млад мъж с единствена PLSVC и 
персистиращо предсърдно мъждене.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Мъж на 29 години бе насочен към Клиниката 
по повод случайно установено безсимптомно пер-
систиращо предсърдно 
мъждене (фиг. 1). На-
лице бяха анамнестич-
ни данни за предходни 
епизоди на аритмия. 
Физикалното изслед-
ване и лабораторните 
изследвания бяха без 
отклонения. Транстора-
калната ехокардиогра-
фия показа нормални по 
размери и функция лява 
и дясна камера, неди-
латирани предсърдия, 
както и интактни сърдеч-
ни клапи. Установен бе 
силно дилатиран синус 
коронариус – 30 mm, 
който бе отделен от ля-
вото предсърдие (ЛП) с 
тънка мембрана (фиг. 2 
и 3). Тази находка поро-
ди съмнение за наличие 
на вродена съдова ано-
малия – персистираща 

лява горна празна вена. Следваща стъпка бе кон-
трастно изследване през лява и дясна кубитална 
вена с помощта на bubble контраст. Визуализирано 
бе и в двата случая постъпване на контраст първо-
начално в синус коронариус и след това в дясно-
то предсърдие (ДП), без шънтиране на контраст в 
левите сърдечни кухини (фиг. 2 и 3). Трансезофа-
геалната ехокардиография потвърди липсата на 
междупредсърден септален дефект, отхвърли на-
личие на тромботични маси в сърдечните кухини и 
по-специално в ухото на ЛП, като не можа да изо-
брази горна празна вена. Въз основа на описана-
та находка се прие, че се касае за персистираща 
лява горна празна вена, при което цялото венозно 
оттичане на горната част на тялото се осъщест-
вява през нея, навлизайки в дясното предсърдие 
чрез синус коронариус. С оглед допълнително 
обективизиране на тази хипотеза и за изключва-
не на други малформации бе проведена и компю-
търна томография на гръдна клетка с контрастно 
вещество. Изследването идентифицира съдовата 
венозна аномалия – агенезия на дясна горна праз-
на вена; налична лява горна празна вена, която се 
дренира във венечния синус (фиг. 4). Установено 
бе също дрениране на дясна подключична вена и 
на вена азигос през вена инномината в лява горна 
празна вена, както и на лява подключична вена и 
на вена хемиазигос директно в лява горна празна 
вена. По отношение на предсърдното мъждене се 
взе решение за конверсия на ритъма след едно-

Фиг. 1. Електрокардиограма на пациента при постъпване в Клиниката
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месечно антикоагулантно  лечение  и насищане 
с амиодарон. При контролен преглед след един 
месец на ЕКГ бе регистриран долнопредсърден 
ритъм (ляво отклонение на електрическата ос на 

Р-вълната във фронталната равнина) с нормална 
сърдечна честота (фиг. 5). Лечението с кордарон 
бе продължено, предвид нормалната честота на 
предсърдния водач на ритъма.

Фиг. 2. Трансторакална ехокардиография – силно дилатиран 
синус коронариус (CS), през който постъпва контраст в дясно 
предсърдие

Фиг. 3. Контрастна трансторакална ехокардиография – парас-
тернален срез по дългата ос – контрастирани са синус корона-
риус (CS) и дясната камера

Фиг. 4. Реконструктивен образ от компютърна томография на 
гръден кош с контраст – персистираща лява горна празна вена 
(LSVC), която се влива в синус коронариус (CS). Дясната подклю-
чична вена се влива в LSVC чрез вена инномината (InV)

Фиг. 5. Електрокардиограма на първия месец – долнопредсърден ритъм
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ОБСЪЖДАНЕ 

За да бъде разбрано клиничното значение на 
тази вродена аномалия, е необходимо да се по-
знават ембрионалните процеси, отговорни за ней-
ното формиране. По време на ранното ембрионал-
но развитие венозната кръв на плода се отвежда 
към примордиалното предсърдие основно чрез 
два чифта предни и задни кардинални вени, кои-
то се обединяват в лява и дясна обща кардинална 
вена и се вливат  съответно в лявото и дясно рогче 
на венозния синус – фиг. 6 [7]. Дясното рогче на ве-
нозния синус се абсорбира от дясното предсърдие 
и остава като част от горната празна вена и като 
част от ДП между вена кава и остиума на синус 
коронариус. Лявото рогче прогресивно дегенерира 
до към 10-ата гестационна седмица и дава начало 
на синус коронариус [8]. Дясната предна карди-
нална вена дава началото на дясно разположена-
та горна празна вена. Ляво разположената предна 
кардинална вена регресира и се формира вена на 
Маршал (лигамент на Marshall) [7, 9].  В случай че 
тази инволюция не се състои, остава съдова струк-
тура – персистираща лява горна празна вена [3, 7].  
Най-честият вариант на PLSVC е присъствието и 
на лява, и на дясна горна празна вена. Свързваща 
иноминатна вена може да е налице или не. В мно-
го редки случаи дясна вена кава супериор може 
да липсва или да е атретична – т.нар. единствена 
лява вена кава супериор. Така, PLSVC поема ця-
лото количество кръв от горните части на тялото 
[4]. В 80-92% от случаите PLSVC се дренира в ДП 
през синус коронариус и последният е силно дила-
тиран [3]. В останалите случаи  PLVSC се дренира 
в ЛП или директно (unroofed coronary sinus), или 
чрез лявата горна пулмонална вена, като обусла-
вя дясно-ляв шънт [3, 7]. Тази аномалия сама по 
себе си е безсимптомна, ако не е комбинирана с 
други сърдечни аномалии или ритъмни и провод-
ни нарушения [2, 4]. При почти всеки втори паци-
ент с PLSVC се откриват и други вродени сърдеч-
ни малформации – междупредсърден септален 
дефект, тетралогия на Фало, бикуспидна аортна 
клапа, коарктация на аортата, транспозиция на го-
лемите съдове, междукамерен септален дефект, 
аномалии на коронарния синус [2, 4]. Най-често 
изолираната PLVSC, със или без дясна горна праз-
на вена, се открива случайно при опит за имплан-
тация на централни венозни катетри и електроди 
за временна или постоянна кардиостимулация. 
Предварителното ù диагностициране е от същест-
вено значение, тъй като създава технически за-
труднения при пласирането на електродите за кар-
диостимулация, особено в случаите на по-сложни 
системи – CRT-P, CRT-D [1].

Фиг. 6. Ембрионално развитие на синус коронариус и венозните 
съдове на сърцето  (LCV – лява обща кардинална вена; RCV – 
дясна обща кардинална вена; LACV – лява предна кардинална 
вена; LPCV – лява задна кардинална вена; RACV – дясна предна 
кардинална вена; RPCV – дясна задна кардинална вена; SVC – 
горна празна вена; IVC – долна празна вена [8] (С разрешението 
на Oxford University Press)

Установяването на дилатиран синус коронариус 
при трансторакалната ехокардиография е подозри-
телно за наличие на ляво разположена горна празна 
вена [3]. При диференциалната диагноза трябва да 
се мисли за други причини за неговата дилатация 
– повишено налягане в ДП, коронарна артерио-ве-
нозна фистула, unroofed sinus coronarius. Чрез въ-
веждане на bubble контраст през лявата кубитална 
вена се потвърждава наличието на съдова струк-
тура, която отвежда кръвта от левия горен крайник 
в ДП през синус коронариус [3]. Директното ѝ изо-
бразяване се осъществява с помощта на венозна 
ангиография и компютърна томография.

Съществуват множество съобщения за връзка-
та на аномалиите на венозната система на сърцето 
с ритъмни и проводни нарушения като AV нодални 
риентри тахикардии, AV риентри тахикардии при 
скрити и явни допълнителни връзки, синдром на 
болния синусов възел и др. [4, 5, 10, 11]. Причина-
та вероятно е в анатомичната близост на ембрио-
налните пейсмейкърни тъкани с прогениторите  на 
синус коронариус и горната празна вена в ранното 
развитие на зародиша. Аномалии в ембриогенеза-
та, водещи до наличие на ляво разположена горна 
празна вена, могат да доведат до абнормно форми-
ране на проводните и пейсмейкърните тъкани [5]. 
В ранното ембрионално развитие сърцето има две 
симетрично разположени пейсмейкърни области – 
дясна и лява, в местата на свързването на общите 
кардинални вени със съответните рогчета на ве-
нозния синус – фиг. 6 [12]. Дясната пейсмейкърна 
област се обособява в синусовия възел в  процеса 
на инкорпориране на дясното рогче на венозния си-
нус в дорзалната стена на ДП. Лявата пейсмейкър-
на зона, първоначално намираща се на мястото на 
свързване на лявата обща кардинална вена с  ля-
вото рогче  на венозния синус, достига своята край-
на локализация  в близост до отвърстието на синус 
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коронариус [12]. Смята се, че представлява част от 
AV възел [12].  При нарушение в ембриогенезата на 
венозните съдове на сърцето и персистиране на 
лява горна празна вена (SVC – superior vena cava), 
тя може да бъде придружавана от функцонално 
добре развита пейсмейкърна тъкан, произхождаща 
от  левия рог на синус венозус [12]. Хистопатоло-
гични изследвания на случаи с PLSVC и липсваща 
дясна горна празна вена са установили патологич-
ни изменения на проводните тъкани с хипоплазия 
на синусовия възел, хипоплазия и фрагментиране 
на АV възел и нарушения в цитологичната органи-
зация на последния при запазен клетъчен състав 
[4, 13, 14]. Всичко това може да обясни наблюдава-
ната дисфункция на синусовия възел при някои па-
циенти [5]. Докладванa e повишена честота на реги-
стриран долнопредсърден ритъм (ляво отклонение 
на електрическата ос на Р-вълната) при пациенти 
с PLSVC и особено в случаите на липсваща дясна 
SVC, какъвто е и предстaвеният от нас случай [12, 
15]. Възможни обяснения са дисфункция на сину-
совия водач, промяна в геометрията на ЛП в резул-
тат на екстремната дилатация на синус коронариус, 
както и възможен ектопичен фокус в областта на 
остиума на синус коронариус [12, 15]. Измененията 
в AV възела могат да са причина за нарушения в не-
говата проводимост и за възникване на AV нодални 
риентри тахикардии [5, 14]. 

Обсъжда се и възможността за наличие на при-
чинна връзка между PLSVC и ляво разположените 
допълнителни проводни пътища [16]. Допълнителни-
те връзки могат да са резултат от непълно разделяне 
на предсърдния и камерния миокард от фиброзния 
анулус, което се осъществява в същия стадий на ем-
брионално развитие и на коронарния венозен синус 
[17]. Така от хронологична и анатомична гледна точкa 
PLSVC и акцесорните пътища  могат да са свързани. 
Sun и сътр. доказват участието на мускулните сноп-
чета, обвиващи венозния коронарен синус, в образу-
ването на допълнителните проводни връзки чрез ми-
окардни екстензии към камерния миокард [18]. 

Известно е, че големите торакални вени със свои-
те специфични електрически свойства могат да игра-
ят роля в генезиса на предсърдното мъждене – в това 
число вената на Marshall, пулмоналните вени и горна-
та празна вена [19]. Hsu и сътр. доказват чрез елек-
троанатомичен мепинг след първоначална изолация 
на пулмоналните вени, че PLSVC може да генерира 
и да поддържа предсърдно мъждене. Те успешно из-
олират PLSVC, извършвайки аблация на местата на 
електрическото свързване със синуc коронариус и 
ЛП, като постигат задържане на синусов ритъм [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представен е много рядък случай на единстве-
на лява горна празна вена при млад мъж, при кого-
то единствената клиничната изява на аномалията е 

персистиращо предсърдно мъждене. Персистираща-
та лява вена кава супериор, дренираща се в синус 
коронариус, е най-честата аномалия на торакалните 
венозни съдове. Тя обикновено е безсимптомна, но се 
асоциира често с ритъмни и проводни нарушения. Ди-
агностицирането ù преди инвазивни процедури е от 
особено значение за избор на пункционно място при 
въвеждането на електроди за кардиостимулация и на 
централни венозни катетри. Трансторакалната ехо-
кардиография може да постави диагнозата, в случай 
че се визуализира дилатиран синус коронариус и се 
използва ехоконтраст. При установяване на персисти-
ращата лява горна празна вена следва да се търсят и 
други съпътстващи сърдечни аномалии. 
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Наличието на пристенна тромбоза на аортата 
при нормален (неаневризмено или незасегнат от 
атеросклероза) съд е необичайна находка. Много 
етиологични фактори като атеросклероза, дисе-
кация, травма, малигнени заболявания или коа-
гулопатии са асоциирани с тромбозата на аортата. 
Най-честата локализация на процеса е в десцен-

дентната аорта и по-рядко в аортната дъга или 
абдоминалната аорта. Най-честата клинична пре-
зентация са симптоми на периферна артериална 
емболизация, която се изразява във висцерална 
или ангажираща долните крайници исхемия. В за-
висимост от засегнатия аортен сегмент може да се 
манифестира със симптоми на исхемия в горните 
крайници или с клиника на исхемичен мозъчен ин-
султ [1, 2].

МАСИВНА ТРОМБОЗА НА АОРТАТАМАСИВНА ТРОМБОЗА НА АОРТАТА

З. Въжев, К. Димитров, К. Станев, Хр. Стоев и Г. Начев
Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив

MASSIVE AORTIC THROMBOSISMASSIVE AORTIC THROMBOSIS

Z. Vazhev, K. Dimitrov, K. Stanev, H. Stoev and G. Nachev
Clinic of Cardiac Surgery, UMHAT ”Sv. George” – Plovdiv

Резюме. Масивната тромбоза на аортата е рядко срещано състояние. Най-типичната клинична презентация е появата на 
симптоми на периферна артериална емболизация  като исхемия на долните крайници. Формирането на плаващи 
тромби в аортната дъга създава животозастрашаващ риск от исхемичен мозъчен инсулт. Представяме случай на 
68-годишен мъж с нелекувана артериална хипертония и анамнестични данни за генерализирана атеросклероза, 
включваща: прекарани два миокардни инфаркта и исхемичен мозъчен инсулт. Пациентът е претърпял операция 
по повод тромбофлебит на двете ръце. Той е приет в Клиниката със силна болка в гръдната област, ирадираща 
към корема и долните крайници. Електрокардиографията (ЕКГ) и трансторакалната ехокардиография са без ди-
агностично значение. Пациентът е приет с КТ данни за Станфорд тип “А“ дисекация на аортата. Трансезофагеал-
ната ехокардиография показа съмнение за тромботична формация в аортната дъга.

Ключови думи: тромбоза на аортата, атеросклероза, компютърна томография
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Abstract. Massive aortic thrombosis is a rare condition. The most typical clinical manifestation is the occurrence of symptoms 
of peripheral arterial embolization, such as lower limb ischaemia. The formation of fl oating thrombi in the aortic arch 
creates a life-threatening risk of stroke. We report the case of a 68-year-old man with untreated hypertension and 
PMH of generalized atherosclerosis including two myocardial infarctions and ischaemic stroke. The patient underwent 
surgery for thrombophlebitis of both hands. He was admitted to our institution with severe chest pain that radiated 
to the abdomen and lower limb. Electrocardiogram (ECG) and transthoracic echocardiography were non-diagnostic. 
The patient came with CT-data for Stanford type “A” aortic dissection. Transesophageal echocardiography showed 
suspicion for aortic arch thrombus.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ “Св. 

Георги“ – Пловдив, в условия на спешност бе приет 
пациент на 68 години с оплаквания от остра бол-
ка и стягане в гърдите, разпространяващи се към 
корема и долните крайници. Пациентът бе с анам-
нестични данни за генерализирана атеросклероза, 
включваща: прекарани два миокардни инфаркта и 
исхемичен мозъчен инсулт. Болният е бил опериран 
по повод тромбофлебит на двете ръце. Постъпва 
по спешност в МБАЛ “Хасково“, където от проведе-
ните компютърнотомографски (КТ) изследвания е с 
данни за дисекация на аортата Станфорд тип “А“.

От статуса – пациентът е в тежко общо със-
тояние, бледа кожа и видими лигавици. Бял дроб 
– везикуларно дишане без хрипове.

Изследванията на сърдечно-съдовата система 
(ССС) показаха – сърдечна честота – 78 уд./мин, 
артериална сърдечна дейност (АРСД), артериално 
налягане (АН) 110/80. Коремът се палпира над ни-
вото на гръдния кош. Коремните стени са меки, пал-
паторно болезнени, без доловима перисталтика. 
Черният дроб и слезката не се палпират увеличени. 
Крайниците са без отоци, с липсващи пулсации дву-
странно, цианотични.

От компютърнотомографското изследване има 
данни за дисекация на торакална и абдоминална 

аорта, започваща вляво от трункус брахиоцефали-
кус и достигаща дистално до нивото под отделяне-
то на бъбречните артерии, където абдоминалната 
аорта се представя напълно облитерирана заедно 
с двете общи илиачни артерии.

След като бяха изключени познати, асоциира-
ни с клиничната картина, състояния като коронарна 
болест или  хиперкоагулационен статус и др. (табл. 
1), на кардиохирургичен консилиум пациентът бе 
обсъден като показан за извършване на спешна 
оперативна интервенция.

Интраоперативно в условия на екстракорпорал-
но кръвообращение (ЕКК) след извършване на на-
длъжна аортотомия се установи наличието на ма-
сивна пристенна тромбоза на границата между въз-
ходящата аорта и началната част на дъгата, преди 
трункус брахиоцефаликус. Констатирана бе липса 
на кръвоток в лява феморална артерия. След из-
вършване на тромбектомия на дъгата на аортата, 
възходящата аорта бе протезирана с дакронова 
протеза (фиг. 1, 2). Частично бе възстановен кръ-
вотокът в лявата феморална артерия след напра-
вената тромбектомията. В ранния постоперативен 
период персистира рефрактерен на вазопресорна 
и инфузионна терапия тежък вазоплегичен шок. Въ-
преки проведените реанимационни действия паци-
ентът завърши летално.

От изследванията:

ПКК Хб  156 Хт  0,48 Ер  5,55 Левк.  20,7 Тромб.  74

Коагулограма ПВ  35.4% ИНР  1.78 АПТТ  76.4 Фиб  1.37

Биохимия Креатинин  166 Урея  15.5 АСАТ - 106 АЛАТ  90 КК-МБ  32 ЛДХ  986 ХБДХ  419

 

Фиг. 1. Протезиране на асцендентна аорта с дакронова 
протеза

А                                                           Б
Фиг. 2. Тромботична маса, отделена от възходящата аорта и част от 
аортната дъга
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ОБСЪЖДАНЕ

Наличието на пристенна тромбоза на аортата 
при нормален (неаневризмено или незасегнат от 
атеросклероза) съд е необичайна находка. Много 
етиологични фактори като атеросклероза, дисе-
кация, травма, малигнени заболявания или коа-
гулопатии се асоциират с тромбозата на аортата. 
Най-честата клинична изява се изразява в симпто-
ми на периферна артериална емболизация, която 
се проявява с висцерална или ангажираща долните 
крайници исхемия. В зависимост от засегнатия аор-
тен сегмент може да се манифестира със симпто-

ми на исхемия в горните крайници или с клиника 
на исхемичен мозъчен инсулт [2]. Освен това не е 
изключено тази рядка патология да бъде устано-
вена при изключване на аортна дисекация както 
предоперативно, така и интраоперативно в цитира-
ния от нас случай. При установяване на тромбоза 
на аортата всички състояния, свързани с малигнен 
процес, нарушения в коагулацията, ятрогения (като 
напр. аортна катетеризация) и др. следва да бъдат 
етиологично уточнени [3, 4].

В представения клиничен случай, имайки 
предвид анамнезата за прекарани в миналото 
два миокардни инфаркта и исхемичен мозъчен 

Фиг. 3. Предоперативно КТ (с контрастно усилване) изследване: Визуализира се привърхова тромбоза на лявата камера и пристенна 
тромбоза на десцендентна аорта и аортната дъга

Фиг. 4. КТ реконструкции, представящи тотална облитерация на абдоминалната аорта и илиачните артерии
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инсулт, най-вероятно персистиращата генерали-
зирана атеросклероза може да се посочи като 
първоизточник на патологичния процес. Поради 
остро развилата се клинична картина с водещ 
симптом гръдна болка, в съчетание с компютър-
нотомографските данни, насочващи към остра 
аортна дисекация Станфорд тип “А“, диагнозата 
масивна тромбоза на аортата бе поставена ин-
траоперативно [5, 6, 7].

Поради рядкото срещане на това състояние не 
е установен дефинитивен консенсус по отноше-
ние на лечението. В терапевтичен аспект могат да 
бъдат включени: консервативна антикоагулантна 
терапия, ендоваскуларно поставяне на стент. При 
атипична локализация или голям размер на тром-
ботичната маса в съображение влиза и хирургична-
та тромбемболектомия, въпреки значително по-ви-
соката смъртност [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностицирането на рядко срещаното със-
тояние тромбоза на аортата невинаги е лесно, въ-
преки възможностите на съвременните образни 
изследвания. Това налага изключително прецизна 
клинична оценка на всеки случай със заболяване 

на аортата, особено при пациенти с данни за гене-
рализирана атеросклероза.
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