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Резюме. Смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС) е по-висока в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в срав-
нение с останалите части на континента. Профилактиката след остър миокарден инфаркт (ОМИ) е от решаващо 
значение и е свързана с подобрена прогноза при интервенции на базата на доказателства като оптимално меди-
каментозно лечение, подходящи промени в начина на живот и контрол на сърдечно-съдовите рискови фактори. 
Въпреки данните за ефективността на съвременните терапии за вторична профилактика наблюденията показват 
слабо възприемане на медикаментозните лечения и на препоръките за начин на живот след остър коронарен 
синдром (ОКС), както и тревожна липса на познаване на този проблем от клиницистите. Слабото придържане към 
лечението е резултат от сложното взаимодействие на множество фактори, свързани с медицинските специали-
сти/научните дружества, системата на здравеопазване, пациента и терапията. Дейности, насочени към изменение 
на част от тези фактори, могат да подобрят спазването на лечението от пациентите с ОКС в ЦИЕ, което на свой 
ред би могло да подобри физическото и психичното им здраве.

Ключови думи: остър коронарен синдром, придържане, двойна антитромбоцитна терапия

Адрес 
за кореспонденция:
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4002, тел: +359888305096, е-mail: m14021971@yahoo.co.uk

Abstract. In Central and Eastern Europe (CEE), the incidence of death from ischemic heart disease is higher than in other parts 
of Europe. Prophylaxis after AMI is critical and is associated with improved prognosis in evidence-based interventions 
such as optimal medication treatment, appropriate lifestyle changes, and control of cardiovascular risk factors. Despite 
data about the effectiveness of the present secondary prevention therapies, observations show poor perception of drug



П. Видимски, Я. Легутко, Д. Гайта и др.6

БРЕМЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 

Всяка година сърдечно-съдовите заболявания 
(ССЗ) стават причина за 3,9 млн. смъртни случаи 
(45% от всички смъртни случаи) в Европа. Като цяло, 
смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС) е 
по-висока в Централна и Източна Европа отколкото в 
Северна, Южна и Западна Европа. (Европейска ста-
тистика на сърдечно-съдовите заболявания [European 
Cardiovascular Disease Statistic], издание 2017 г. http://
www.ehnheart.org/cvd-statistics.html) (табл. 1). 

Съществува несъответствие в представените 
данни, което може да се обяснениш с разликата в 
методологията на събиране на данните в държави-
те (напр. кодиране на заболяването, използваната 
МКБ и др.)

Актуалните данни от Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) и Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME) от 2015 г. за честотата на ССЗ, 
ИБС и за разпространението на сърдечно-съдовите 
заболявания по пол потвърждават бремето на забо-
ляването (табл. 2 и 3). 

treatments and lifestyle recommendations after acute coronary syndrome (ACS) and alarming lack of knowledge of this 
problem by clinicians. Poor adherence to treatment is the result of a complex interaction of many factors related to medical 
professionals/scientifi c societies, healthcare system, patient and therapy. Activities addressing some of these changeable 
factors could improve the treatment compliance of ACS patients in CEE, which in turn would improve their physical and 
mental health.
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“Лекарствата не действат на пациенти, които не ги вземат.”  C Everett Koop
“Участието на пациента е най-успешното лекарство на този век!” Карлос Кастро, WCC 2016, Global Summit

Таблица 1. Общ брой смъртни случаи по причина и пол, последни налични данни, Европа

Държава Година Мъже Жени
Смърт по вся-
каква причина

Смърт от 
ИБС

Смърт от 
ИБС (%)

Смърт по вся-
каква причина Смърт от ИБС Смърт от 

ИБС (%)
Данни за държави от ЦИЕ
България 2013 54 827 6944 13% 49 518 5734 12%
Хърватска 2014 24 965 4912 20% 25 874 5919 23%

Чешка република 2014 53 740 12 603 23% 51 925 13 436 26%

Полша 2014 195 791 21 044 11% 180 676 17 494 10%
Румъния 2014 133 056 25 174 19% 121 735 25 496 21%
Сърбия 2014 51 010 5382 11% 50 237 4589 9%
Данни за други държави от ЕС
Германия 2014 422 223 64 467 15% 446 133 56 699 13% 
Швеция 2014 43 440 6947 16% 45 622 5626 12%
Обединено кралство 2013 279 171 43 056 15% 297 287 29 968 10%
Франция 2013 280 064 19 445 7% 276 183 13 993 5%

Таблица 2. Честота на ССЗ, ИБС

Брой нови случаи (мъже) Брой нови случаи (жени)
ССЗ ИБС ССЗ ИБС

Данни за държави от ЦИЕ
България 71 531 40 317 69 733 32 778
Хърватска 35 980 20 786 36 901 18 131
Чешка република 83 184 45 785 86 039 43 454
Полша 313 458 187 715 317 980 166 604
Румъния 177 005 101 754 173 805 83 093
Сърбия 76 590 44 590 73 191 35 439
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Ежегодно над 7 млн. души по света получават 
остър миокарден инфаркт (ОМИ) и въпреки че през 
последните десетилетия се наблюдава значително 
намаление на смъртността, едногодишната смърт-
ност е все още в границите на 10%, като варира 
според характеристиките на пациентите. Послед-
ствията от ОМИ са по-драматични: сред пациенти-
те, преживели ОМИ, 20% получават второ сърдеч-
но-съдово събитие през първата година и прибли-
зително 50% от значителните коронарни събития 
възникват при болните с диагноза ОМИ при пре-
дходното изписване от болница. Поради това, все 
по-ясно става, че дългосрочното лечение на ИБС, 
основаващо се на доказателства, е критично за 
постигане на оптимално намаление на смъртност-
та и заболяемостта. Профилактиката след ОМИ е 
от решаващо значение и е свързана с подобрена 
прогноза при интервенции въз основа на доказа-
телства, като оптимално медикаментозно лечение, 
подходящи промени в начина на живот и контрол на 
сърдечно-съдовите рискови фактори [1].

Въпреки поразителните данни за ефективност-
та на терапиите за вторична профилактика наблю-
денията показват слабо възприемане на медика-
ментозните лечения и на препоръките за начин на 
живот след остър коронарен синдром (ОКС) и тре-
вожна липса на познаване на този проблем от кли-
ницистите [2].

След СС събитие ролята на продължителното 
приложение на предписаните лекарства за намаля-

ване на риска от рецидивиращо исхемично съби-
тие е подобна на подобрението на начина на живот. 
Рандомизирани проучвания, при които е използва-
на систематизирана схема на лечение с чести кон-
тролни прегледи след ОКС, показват висока степен 
на придържане на пациентите към терапевтичните 
указания и ниска честота на събития. Спазването 
на указанията за начин на живот (отнасящи се до 
диета, физически упражнения и спиране на пуше-
нето) след ОКС е свързано със значително нама-
ляване на честотата на рецидивиращи СС събития 
в сравнение с неспазването на указанията за лече-
ние от страна на пациентите. В хода на обичайното 
ежедневно лечение обаче придържането на паци-
ентите към указанията за начина на живот и прило-
жението на лекарствата започва бързо да намаля-
ва след изписване от болницата. Сърдечната реха-
билитация след сърдечни събития или коронарни 
интервенции улеснява дългосрочното приложение 
на оптимална терапия, тъй като пациентите се обу-
чават, като многократно се подчертава значението 
на непрекъснатата употреба на предписаните ле-
карства и придържането към промените в начина 
на живот, препоръчани от лекаря [3].

При продължителни заболявания придържане-
то към лечението е субоптимално, като се оценява 
на приблизително 50% в развитите държави [4].

Придържането към препоръките за лечение при 
ОКС е изключително важно за резултатите на па-
циентите, като ранното преустановяване от страна 

Брой нови случаи (мъже) Брой нови случаи (жени)
ССЗ ИБС ССЗ ИБС

Данни за други държави от ЕС
Швеция 64 686 33 784 53 220 24 321
Германия 545 946 296 266 537 895 275 062
Обединено кралство 324 446 178 985 298 270 141 705
Франция 286 394 130 280 296 370 116 328

Таблица 3. Разпространение на сърдечно-съдовите заболявания

Брой случаи (мъже) Брой случаи (жени)
ССЗ ИБС  ССЗ  ИБС 

Данни за държави от ЦИЕ
България 490 216 193 345 498 810 139 978 
Хърватска 274 063 106 965 287 969 79 759 
Чешка република 650 781 244 352 683 935 195 895 
Полша 2 146 891 945 600 2 286 796 712 963 
Румъния 1 103 013 510 400 1 118 540 370 712 
Сърбия 503 554 221 498 490 766 144 016 
Данни за други държави от ЕС
Швеция 492 943 167 487 410 015 88 562 
Обединено кралство 2 810 080 934 103 2 613 770 611 817 
Франция 2 880 473 577 884 2 968 354 398 664 
Германия 4 207 442 1 226 273 4 083 162 855 807 

Продължение табл. 2
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на болния повишава вероятността от тромботични 
усложнения, миокарден инфаркт и смърт [5, 6, 7]. 
Скорошен преглед на придържането към двойната 
антитромбоцитна терапия (dual antiplatelet therapy, 
DAPT) установява, че честотата на преустановява-
не непрекъснато се увеличава с времето от започ-
ването до 12 месеца [8].

Спазването на препоръките за начин на живот 
също е слабо. Само около 1/3 от пациентите следват 
препоръките за диета, физически упражнения и пу-
шене 6 месеца след ОКС. Придържането предполага 
наличие на терапевтична връзка между медицин-
ския специалист и пациента. Слабото придържане 
към препоръките е резултат от сложно влияние на 
множество фактори на ниво пациент, лекар, лечебно 
заведение и система на здравеопазване [2].

Според EUROASPIRE IV придържането към 
антитромбоцитната терапия в популация, която е 
била подложена на коронарен байпас, перкутанна 
коронарна интервенция или е прекарала ОКС, след 
най-малко 6 месеца от процедурата/събитието е 
около 90%. Това проучване не определя вида на из-
ползваната антитромбоцитна терапия – монотера-
пия с АСК, някоя DAPT или терапия от първа линия, 
препоръчана от ръководството на ESC. Данните са 
събрани от ограничен брой центрове в участващи-
те държави, което се отразява на тяхната предста-
вителност [9].

Според данните от регистрите CZECH-3 и 
ATHRO II съвременните лечения (DES и/или ино-
вативни антитромбоцитни средства), препоръчани 
от ръководствата, се използват учудващо малко и 
това не се дължи на икономически ограничения, а 
по-скоро на непознаване на ръководствата или без-
действие от страна на лекарите за бързо прилагане 
на новите ръководства. Лекарствата при изписване 
включват аспирин при 93%, клопидогрел в 73%, ти-
кагрелор в 14%, празугрел в 4% и варфарин в 6% от 
случаите. Учудващо, предпочитанието на клопидо-
грел (пред тикагрелор или празугрел) се дължи на 
икономически причини (отказ на пациентите да пла-
щат разликата в цената) само в 4% от случаите, на 
които е предписано лечение с аспирин + клопидо-
грел. В 17% от случаите е налице противопоказа-
ние за празугрел или тикагрелор (включително 5% 
от пациентите с показание за перорална антикоагу-
лация). Сред останалите 79% от пациентите, кои-
то са лекувани с клопидогрел + аспирин (вместо с 
по-мощни иновативни антитромбоцитни средства), 
лекуващите лекари не могат да обяснят причината, 
поради която не прилагат лечението, препоръчано 
от ръководствата [10]. 

Въпреки че в началните дни се прилагат съвре-
менни лекарства, пациентите отказват да ги из-
ползва след изписването поради допълнително 

заплащане и/или поради сложната система на ле-
карствено финансиране. 

Лекуващите лекари (често интернисти или млад-
ши специализанти) не предписват съвременните 
лекарства поради непознаване на ръководствата 
или защото не знаят, че ползата от съвременните 
лекарства (напр. тикагрелор пред клопидогрел) е 
достатъчно голяма, за да оправдае допълнителни-
те разходи и необходимото време за обяснение на 
сложното финансиране на всеки пациент. Напри-
мер, в Полша съществуват големи разлики между 
различните центрове, принадлежащи към една и 
съща система, по отношение на предписването на 
тикагрелор, които варират от 88 до 2%.

Държавите, представени от специалисти в тази 
работна група, нямат национални регистри, които 
биха могли да дадат актуални и надеждни данни 
относно придържането към DAPT. Стъпки в тази 
насока са предприети в Полша, която стартира На-
ционална програма за вторична профилактика при 
пациенти, прекарали ОКС. През ноември 2017 г. се 
очакваше публикуването на анализ на лечението 
след прекаран ОКС в Чешката република. Приложе-
ната методология и броят на включените пациенти 
(n = 1230) осигуряват представителност на данните.

Въпреки че всеобщото мнение е, че при при-
държането към мерките за вторична профилактика 
(включително към DAPT) след ОКС не се спазват 
препоръките в ръководството на ESC, ние не раз-
полагаме с цифрови данни относно нивото на не-
придържане. 

В това становище на специалистите от ЦИЕ ще 
бъдат очертани факторите, повлияващи придържа-
нето към лечението, към които ще се насочат уси-
лията при пациентите с ОКС; кога ще се насочат 
усилията към тези фактори; интервенциите, които 
са доказано ефективни, и препоръчителните ини-
циативи, които могат да способстват да постигане-
то на тези резултати.

ФАКТОРИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА НЕПРИДЪРЖАНЕ 
КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С ОКС

Слабото придържане към лечението е резул-
тат от сложно взаимодействие на множество фак-
тори (табл. 4) [2]. Придържането е сложно здравно 
поведение, което може да се обясни с множество 
фактори, включително такива повлияващи мотива-
цията на пациента (като убеждения относно лекар-
ствата и схващания за заболяването), физически 
недъг и психично здраве, както и фактори на ниво 
система на здравеопазване (като цена и достъп) 
[11]. Според нас в повечето случаи липсата на 
основни познания за естеството на заболяване-
то и за ролята на антитромбоцитната терапия са 
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ключови фактори за придържане към лечението. 
Лекарите допринасят за проблема, като не спаз-
ват ръководствата, предписват сложни терапии, 
не успяват да идентифицират случаите на непри-
държане към лечението и да установят нежелани-
те ефекти. Натрупват се все повече данни, че при 
много от клиничните изпитвания се подценява те-
жестта на нежеланите ефекти. Клиницистите също 
така може да не разпознаят непридържането към 
лечението при почти половината от своите пациен-

ти, при които въз основа на данните от аптеките се 
установява неспазване на лечението [2]. Според 
проучване на българския пазар водещите причи-
ни за преустановяване на DAPT през първите три 
месеца след ОКС са нежелани събития (диспнея, 
кървене) и непознаване на заболяването. След 
третия месец непознаването на заболяването и 
прекъсването на здравното осигуряване стават 
основните фактори за слабото придържане към 
терапията.

Таблица 4. Примери за фактори, които могат да намалят придържането към DAPT [2]

Медицински специалисти/научни дружества
  Непознаване на ръководствата 
  Непознаване на ползите от съвременните антитромбоцитни 
средства

  Претоварване с работа, което свежда до минимум/ликвидира 
времето за взаимодействие между лекар и пациент 

  Липса на ясно указание за лечението на пациента с ОКС в 
епикризата при изписване 

  ОПЛ не изпълняват препоръките (в държавите, където те са 
упълномощени да предписват DAPT)

  ОПЛ не подновяват DAPT, след като тя е прекъсната поради 
някакви здравни състояния (операция)

Система на здравеопазване
  Ограничен достъп до СС рехабилитация
  Лоша приемственост на грижите (преминаване от болница 
към първично здравеопазване)

  Липса/ограничен/усложнен достъп до съвременно лечение – 
цена/реимбурсиране

  Географско разположение и достъп до услуги, аптеки и транс-
порт

Пациент
  Здравна грамотност
  Неразбиране на естеството на своето състояние 
  Физическо увреждане (увредени умения, лошо зрение)
  Когнитивно увреждане
  Съпътстващи заболявания

Терапия
  Сложна схема на лечение (многократни приложения през 
деня)

  Полипрагмазия
  Нежелани ефекти

Медицински специалисти/научни дружества
В описанието на основния курс за обучение на 

кардиолози Европейското дружество по кардиоло-
гия (European Society of Cardiology – ESC) дефини-
ра подробно необходимите познания за вторична 
профилактика, включително оценка и лечение на 
сърдечно-съдовия риск, както и предоставяне на 
подходяща профилактика на пациентите със ССЗ. 
Съмнително е обаче дали тези изисквания са част 
от програмата за обучение на повечето кардиолози 
или на медицинските специалисти, обучени в Евро-
па. Този пропуск в познанията и мотивацията се от-
нася също и за общопрактикуващите лекари (ОПЛ) 
и медицинските специалисти, които не са кардиоло-
зи, и трябва да се запълни със специфично обуче-
ние. В някои държави от ЦИЕ непрекъснатото ме-
дицинско обучение е задължително и се извършва 
от акредитирани организации, докато в други не се 
прилага официално или не е приложимо за всички 
специалности. Освен това, в продължение на де-
сетилетия, много внимание и много ресурси се от-
делят за насърчаване на лекарите и доставчиците 
за преминаване във възможно най-голяма степен 
от скъпия болничен престой към по-евтиното ам-

булаторно лечение. Сред най-важните показатели 
за измерване на успеха на тези усилия е съкраща-
ването на болничния престой, ранното изписване 
дори директно от интензивните отделения, въпреки 
че реално не е категорично доказано спестяване на 
средства. Това ограничава времето за предоставя-
не на информация и обучение. Освен това, не дава 
възможност за оптимизиране на стратификацията 
на риска и терапията за вторична профилактика, 
особено за титрирането на дозата на лекарствата 
преди изписването от болницата [1].

Обмяната на опит между инвазивни/клинични 
кардиолози и ОПЛ чрез интерактивно обсъждане 
на случаи е инициатива, която би могла да има 
полезен ефект по отношение на компетентността 
на медицинските специалисти. Превеждането на 
официалните ръководства на местния език също е 
стъпка напред към по-доброто им разбиране и при-
ложение в рутинната клинична практика.

Пропуски на системите на здравеопазване
В Хърватска DAPT, предписана от интервенцио-

нален кардиолог, се спазва в отделението по кли-
нична кардиология и се отразява в епикризата. В 
повечето държави DAPT се предписва в спешното 
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отделение преди ПКИ. Болниците са разработили 
своя собствена стандартна епикриза за всеки паци-
ент, който е бил подложен на ПКИ. Няма стандарти-
зирана обща епикриза на национално ниво.

Методите за организиране на лечението на па-
циентите със ССЗ, особено програмите за рехаби-
литация и вторична профилактика, се различават в 
европейските държави [3]. Координацията и сътруд-
ничеството между болничните кардиолози (инвазив-
ни и клинични) и амбулаторните специалисти, вклю-
чително ОПЛ, не са добре организирани. Ролята на 
медицинските сестри не се използва достатъчно. 

На практика, има два основни вида рехабилита-
ционни програми: болнична и амбулаторна рехаби-
литация. Наскоро, все повече внимание се обръща 
на хибридната рехабилитация и на програмите, ко-
ординирани от медицински сестри [3].

Много проучвания показват, че рехабилитация-
та, обучението и контролът на рисковите фактор са 
свързани с по-добра прогноза и качество на живот 
на пациентите със ССЗ. Такива мерки са също ико-
номически ефективни и изгодни по отношение на 
цената на спечелена година живот, когато се срав-
няват с други утвърдени интервенции, използвани 
за лечение днес. Вторичната профилактика и сър-
дечната рехабилитация се препоръчват от ESC и 
кардиологичните дружества на САЩ при лечението 
на ИБС. Всестранните програми за рехабилитация/
вторична профилактика днес се считат за стандарт-
на част от терапията на пациентите с ИБС или със 
сърдечна недостатъчност (СН), особено на болни-
те след ОКС и/или миокардна реваскуларизация. 
Доказано е, че вторичните профилактични мерки, 
предприети като част от систематизирани рехаби-
литационни програми след СС събития, са особено 
важни и икономически ефективни [3].

Доказано е, че пациентите, участващи във все-
странни програми за рехабилитация/вторична про-
филактика, значително по-често постигат целите, 
изброени в ръководствата по ССЗ. По-продължи-
телните рехабилитационни програми може да бъ-
дат по-ефективни както по отношение на контрола 
на рисковите фактори, така и по отношение на на-
малението на СС риск [3].

Основен проблем е, че в някои държави практи-
чески не съществува болнична сърдечна рехабили-
тация, докато амбулаторната рехабилитация обик-
новено не се използва достатъчно или се забавя.

Малък процент от пациентите с ОКС не се из-
писват вкъщи, а се прехвърлят в заведения за про-
дължително лечение. Тези пациенти обикновено са 
с множество заболявания, често страдат от деме-
нция и ползата от интензивна DAPT не е толкова 
сигурна. Такива пациенти обикновено се лекуват с 
монотерапия с АСК [12]. 

Тъй като средната продължителност на престой 
на пациент с ОКС е ~ 4 дни и като се има предвид 
огромното натоварване на болничните интервен-
ционални/неинтервенционални кардиолози и меди-
цински сестри, често липсва оптимално насочено 
към пациента обучение относно промените в начи-
на на живот, придържането към терапията и посто-
янството. Например, в Хърватска само 14-35% от 
пациентите след ОМИ преминават извънболнична 
сърдечна рехабилитация. Малък процент от паци-
ентите с ОКС се прехвърлят директно към рехаби-
литация. Почти всички болни получават препоръка 
за сърдечна рехабилитация в епикризата, макар че 
списъците с чакащите са дълги и рехабилитацията 
се провежда 6-8 месеца след ОКС. Амбулаторната 
сърдечна рехабилитация не се използва достатъч-
но, защото тя обикновено е непопулярна сред паци-
ентите – съществува едно организирано заведение 
в Хърватска. Повечето от пациентите след ОКС в 
държавите от ЦИЕ имат 1-2 контролни прегледа 
от болничен/амбулаторен кардиолог. Лечението на 
тези пациенти е оставено в ръцете на ОПЛ.

Проучване, оценяващо ефикасността на 3-го-
дишна многофакторна програма за обучение и 
промяна на поведението, координирана от карди-
олог (срещи, включващи физически упражнения и 
обучителни лекции, провеждани веднъж месечно 
през първите 6 месеца, след това през 6 месеца), 
при група пациенти след ОМИ, показва, че програ-
мата е свързана със здравословен начин на живот, 
по-добро придържане към предписаните лекарства, 
подобрен контрол на рисковите фактори и по-добра 
прогноза (напр. значимо намаление на риска от не-
летален МИ с 48% и 33% понижение на риска от 
смърт поради СС причини, МИ или инсулт) [3].

През 2013 г. Полското кардиологично дружество 
публикува доклад, озаглавен “Оптимален модел 
на всестранна рехабилитация и вторична профи-
лактика”, в който се описва съвременната единна 
национална система за лечение и осигуряване на 
всестранна рехабилитация и вторична профилакти-
ка в Полша. Изчислено е, че въвеждането на тази 
система в цялата държава, при положение, че тя 
ще покрие само 50% от пациентите, би намалило 
годишния брой смъртни случаи с 2172, броя на МИ 
с 2486, броя на процедурите на миокардна реваску-
ларизация с 8869 и броя на хоспитализациите по-
ради сърдечни проблеми с 15 218. Нещо повече, 
доказано е, че предложената система икономиче-
ски е високоефективна [3].

 Специализирано амбулаторно сърдечно 
лечение
Проучвания, оценяващи ефикасността на сис-

тематизираните схеми на лечение с чести контрол-
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ни прегледи след МИ, показват по-добро придър-
жане на пациентите към терапевтичните указания 
и намалена честота на СС събития. Всеки пациент 
след МИ трябва да бъде консултиран от кардиолог. 
Освен физикален преглед, снемане на анамнезата, 
измерване на кръвното налягане, електрокарди-
ография, ехокардиография и анализ на резултатите 
от другите изследвания, такава консултация трябва 
да включва оценка и ако е необходимо, оптимизи-
ране на използваните до момента лекарства [3].

Пациентите трябва да направят най-малко 2 
кардиологични консултации през първата година 
след МИ (броят и честотата на консултациите зави-
сят от клиничния статус на пациента) [3].

В Полша високата смъртност след изписване 
от болница е резултат от: неподходящ начин на жи-
вот, преустановяване или нередовно приложение 
на лекарствата и лош контрол на рисковите фак-
тори (което до голяма степен се дължи на липсата 
на достъп до програми за сърдечна рехабилитация/
вторична профилактика), недостатъчен достъп до 
специализирано сърдечно лечение след изписване, 
недостатъчна достъпност на хирургично лечение 
на ИБС и нейните усложнения и съпътстващи забо-
лявания и други рискове 

Фактори, свързани с пациентите 
Разбиране на необходимостта от лечение. 

Недоброто разбиране на естеството на заболяване-
то и на необходимостта от лечение е категорична, 
основна причина за непридържане към лечението 
според редица проучвания [13-18]. 

Едно от най-важните съображения при този 
фактор е, че макар да е важно да се подхване този 
въпрос рано в хода на лечението, за да се осигури 
започването и създаването на навици, поради на-
личието на широка гама допълнителни „фактори“, 
които може да повлияят разбирането за необходи-
мостта от терапия във времето, изключително не-
обходимо е то да се затвърди по време на лечение-
то, за да се поддържа положително отношение към 
спазването на указанията.

Предоставянето на пациентите на информация 
за ефекта от терапията върху тяхното състояние, 
включително очакваните резултати и как те може да 
се почувстват, свързването на лечението с реални, 
осезаеми за човека резултати, е важно да се започ-
не в началото на лечението (напр. DAPT). 

Ключов момент за повишаване на познанията 
е не просто предоставяне на информация, но и 
проверка на нейната уместност и разбиране, като 
се помогне на пациентите да усвоят това, което 
им се казва. Ето защо, основните възможности 
за подсилване на информацията при изписване 
включват:

  Предоставяне на точната информация в точ-
ното време – твърде много информация наведнъж, 
особено след потенциално травматизиращо съ-
битие или диагноза, повишава риска от пропускане 
или непълно разбиране на ключови моменти.

  Проверка на разбирането – кратко разяснение
  Отделено оптимално време за предоставяне 

на информация.
Доказано е, че сеансите, включващи кратък 

контролен преглед след изписването, помагат за 
подобряване на разбирането и придържането към 
лечението [19, 20]. Медицинска сестра провежда 
сеанса, като посещенията за обучение и консулта-
ция значително повишават познанията за заболя-
ването, за рисковите фактори и за придържането 
към препоръчаните промени в начина на живот. 
Участниците показват подобрено физическо и пси-
хично здраве в продължение на 12 седмици.

Подобрение на придържането към DAPT може 
да се постигне и с брошури за обучение, подчер-
таващи значението на сърдечната рехабилитация 
след ОКС и 12-месечната продължителност на 
DAPT. Тези брошури е необходимо да се предоста-
вят при изписването, както и през първата година 
след инцидента – практика, използвана например 
в Хърватска, България, Сърбия. Наличието на обу-
чителни материали за ОКС през цялата продължи-
телност на заболяването е много важно – в болни-
цата, в кардиологичния кабинет за амбулаторно 
лечение, в кабинета на ОПЛ, онлайн (напр. Уеб-
страница за обучение на пациенти). Обучителни 
материали за роднини на пациенти с ОКС също 
биха били полезни.

Всичко това показва значението на разговора 
“пациент-кардиолог” преди изписването относно 
естеството на ОКС и необходимостта от промени 
в начина на живот, придържането към лечението и 
последствията от неспазването на препоръките.

Пациентите трябва да се съветват да се 
свържат със своя лекар, ако получат някакви 
нежелани ефекти. В случай на нежелан ефект 
консултиращият лекар трябва да преоцени съ-
отношението полза/риск. Ако то продължава да е 
положително, лекарят следва ясно да обясни дъл-
госрочните ползи от DAPT спрямо краткосрочния 
дискомфорт, за да мотивира пациента да продължи 
лечението. 

Забравяне. Способността на пациента да се 
придържа към предписаната терапия се повлиява, 
ако той е неспособен да помни, че трябва да взема 
лекарствата си.

Предложете начини за напомняне за прием на 
лекарствата навреме и за намаляване на вероят-
ността от забравяне:
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  кутийки за таблетки;
  изпращане на напомняне чрез SMS. То е 

свързано със значително по-високи нива на при-
държане в изследваната група в сравнение с кон-
тролната [21]. В България Програма за обучение и 
придържане към лечението при пациенти с ОКС, 
включваща напомняне по телефона 5 дни преди 
времето за закупуване на нова опаковка лекарство, 
последвано от напомняне чрез SMS в деня на заку-
пуването на лекарството, е довела до значително 
подобрение в придържането към антитромбоцитна-
та терапия.

Цена. Липсата на реимбурсиране и недостатъч-
ният доход за покриване стойността на лекарството 
за профилактика или лечение на увреждане или за-
боляване, се отразяват на възможността на паци-
ента да спазва предписаната терапия. 

В множество проучвания се установява, че цена-
та на лечението е фактор, свързан с неспазването 
му [22, 23, 24], и тя се цитира също и като причина 
за преустановяване на терапия [5, 14, 25, 26, 27, 28]. 
В много от тези изследвания това се съобщава от 
самия пациент, докато при други наличието на ме-

дицинска осигуровка, съзастраховане на аптеките 
и пълно здравно покритие за пациентите с нисък 
доход пак са свързани с преустановяване и непри-
държане кам лечението. Ефектът на цената върху 
придържането към терапията варира от преустано-
вяване на лечението, недостатъчна употреба и екс-
периментиране на схеми на лечение. Освен това, 
когато се вземе предвид цената на всички лекарства 
като цяло, може да се направи подбор въз основа на 
разбирането на болните за необходимостта от вся-
ко лекарство или смяна на лекарствата с генерични 
продукти, които се счита, че са с по-ниска цена.

Как и кога може ние да подкрепим пациен-
тите?
Проактивният диалог на научните кардиологич-

ни дружества с органите, отговорни за реимбурси-
рането, е от ключово значение за достъпа на насе-
лението до съвременна DAPT. 

Програмите за подкрепа на пациентите, предос-
тавяни от фармацевтичните компании, също може 
да намалят икономическите бариери пред придър-
жането към DAPT.

Фактори за придържане към лечението според препоръчителната времева рамка 
(най-стабилните доказателства)

0 мес.  3 мес.  +6 мес. 
Необходимост
от лечението

Познания при 
изписването

Нежелани ефекти

Забравяне

Цена

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИДЪРЖАНЕТО 
КЪМ DAPT

Доказа се, че редица дейности значително по-
добряват спазването на лечението от пациентите 
с ОКС, а при тези, на които са предписани перо-

рални антитромбоцитни средства, повишават при-
държането към препоръчаните промени в начина 
на живот, което на свой ред подобрява физическото 
и психичното здраве. Успешните дейности варират 
според тяхната сложност, използваните подходи и 
времевата рамка за предоставянето им. 
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Няколко вида дейности, насочени към фактори-
те,  които повлияват придържането към лечението 
и подлежат на изменение,  може да бъдат финан-
сирани в ЦИЕ.

Медицински специалисти/научни дружества
  Прилагане на непрекъснато медицинско обу-

чение на кардиолози, ОПЛ и медицински сестри, 
фокусирано върху значението от приложението на 
ръководствата.

  Създаване на мрежа за обучение, свързваща 
центъра за ПКИ – кардиолога за амбулаторно лече-
ние – ОПЛ.

Научните дружества е необходимо да са воде-
щи в предоставяне на практически ориентирано 
обучение на ОПЛ относно лечението на пациентите 
след ОКС – напр. лекции по горещи теми на кон-
ференции на ОПЛ (които може също да бъдат за-
писани и да се качат на уебплатформи), брошури с 
въпроси и отговори за ОПЛ

  Разговорът между кардиолога и пациента пре-
ди изписване трябва да е задължителен.

  Епикризата трябва да се стандартизира и да 
включва ясни указания за лечението след изписва-
нето – брой и време на кардиологичните консулта-
ции, лечение с фокус върху значението на продъл-
жителността.

Система на здравеопазване
  Кардиологичните дружества следва да заси-

лят диалога си с лечебните заведения и да поста-
вят лечението на пациентите с ОКС като приоритет 
в дневения си ред. 

  Комуникирането на аргументите относно 
икономическата ефективност на навременната и 
пълно разгърната сърдечно-съдова рехабилита-
ция, включително обучение на пациентите, дос-
тъп до лечение, ще е от съществено значение за 
успеха.

  Фармацевтичната промишленост желае да е 
конструктивен партньор в подобен диалог, а в някои 
държави това вече е постигнато.

Пациенти 
  Изграждането на разбиране за хроничния ха-

рактер на заболяването и необходимостта от дъл-
госрочно DAPT лечение е критично в много ранния 
етап след ОКС и трябва да започне още в болница-
та, чрез структурирани обучителни сеанси, водени 
от медицинска сестра (лекарите също трябва да 
участват). 

  На пациентите е нужно да се предоставят 
обучителни материали – прости презентации, инте-
рактивни приложения, лесни за четене и разбиране 
брошури (напр. формат с въпроси и отговори: какво 
е ОКС, защо се извършва ПКИ, защо е необходи-
мо да се приемат различни видове лекарства, как 

действат те, какъв вид нежелани ефекти може да 
се очакват и каква е ползата). 

  Брошури за роднините и хората, полагащи 
грижи за пациента, също може да са от полза. 

Според различията на инфраструктурата на 
здравеопазването и здравната култура на пациента 
може да се организират допълнителни групови обу-
чителни сесии F2F или на уебстраница след изпис-
ването на пациента от болницата. Уебстраниците 
за обучение са подходящ източник на информация 
за продължително придържане към терапията при 
по-младите пациенти. Обучението ще направи бо-
лния част от вземането на информирано решение 
и ще породи доверие между лекуващия лекар и па-
циента. Подходящ метод е напомнянето приблизи-
телно около първото очаквано закупуване на нова 
опаковка на лекарството. Други подходи са: кутийки 
за лекарства, лекарствени календари, ежемесечни 
напомняния чрез SMS или по телефона 

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ
  Непридържането към лечението при пациен-

тите с ОКС е свързано с повишена заболяемост, 
смъртност и повишени разходи за здравни грижи.

  Непрекъснатостта на терапията на пациен-
тите с ОКС трябва да е приоритет в политиката на 
здравеопазване.

  Мултидисциплинарни екипи трябва да разра-
ботят съвременни програми за вторична профилак-
тика и те следва да отразяват здравните грижи и 
културните условия във всяка държава.

  Непрекъснатото медицинско обучение на 
кардиолозите, ОПЛ и медицинските сестри, фоку-
сирано върху значението от прилагането на ръко-
водствата, е крайъгълен камък за получаване на 
по-добри резултати при пациентите.

  Насочването към правилните фактори за при-
държане към терапията, свързани с пациента, в 
точния момент ще има най-голям ефект.

  Новите технологии може да помогнат за за-
силване на придържането към лечението от страна 
на пациентите.
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Развитието на 3-размерната ехокардиография 
(3Р-ЕхоКГ) позволи да се преодолеят някои техниче-
ски недостатъци и да се повиши качеството на обра-
за. Това създава предпоставка за интегрирането ѝ в 
рутинната клинична практика. На този етап са публи-
кувани редица данни за предимствата на 3Р-ЕхоКГ 
пред двуразмерната ЕхоКГ, както и за технологичния 
напредък в развитието на трансторакалната и тран-
сезофагеалната 3Р-ехокардиография (ТТЕ и ТЕЕ) 
[25, 29]. Точността на метода за оценка на левока-
мерните (ЛК) обеми, фракция на изтласкване (ФИ) и 
маса е валидиран спрямо ядрено магнитното резо-

нансно изследване (ЯМР), което се смята за златен 
стандарт [21, 22, 24]. В последното ръководство за 
оценка на сърдечните кухини 3Р-ЕхоКГ се препоръч-
ва при определянето на левокамерните обеми и ФИ 
[10], както и  при оценката на анатомията на митрал-
ната клапа и стеноза и ръководенето на транскате-
търни интервенции [12]. Очакват се обнадеждаващи 
резултати от проучвания за измерване на ЛК маса, 
деснокамерни обеми и ФИ и оценка на анатомията 
на аортната клапа и стеноза.

Целта на настоящия обзор е да се предста-
вят основните модалности и практически прило-
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жения на 3Р-ЕхоКГ, които биха дали допълнител-
на информация за по-точна структурна и хемо-
динамична оценка и вземане на терапевтично 
решение.

През последните 15 години 3Р-методиката се 
развива непрекъснато. Трансдюсерите с матрично 
подреждане (matrix-array), съдържащи повече от 
3000 пиезокристала имат работни честоти от 1 до 
5 MHz за ТТЕ и 2-8 MHz за ТЕЕ. Всеки пиезокрис-
тал може да се активира независимо и с насочва-
не на ултразуковия лъч радиално в латерална и 
вертикална посока, с което се събират данните, 
съдържащи се в даден пирамидален обем. Тран-
сдюсерите позволяват 3-размерно изобразяване и 
представяне в реално време, както и едновременна 
обработка за сканиране на тази информация. Алго-
ритъмът на 3Р-изображение включва 4 етапа: при-
добиване, съхранение, обработване и представяне 
на данните [9, 34, 37]. 

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТВАНЕ 
НА 3Р-ОБЕМНА ИНФОРМАЦИЯ

Използват се 2 метода за придобиване на 
данните – 3Р-ЕхоКГ в реално време (real-time) 
и ЕКГ-тригерирана с няколко сърдечни цикъла 
3Р-ЕхоКГ (multi-beat). 

3Р-ЕхоКГ в реално време събира информа-
цията от няколко пирамидални серии за секунда, 
за всеки отделен сърдечен цикъл. По този начин 
се преодоляват ограниченията, свързани с ри-
тъмни нарушения и респираторни влияния, но се 
ограничават времевата  и пространствената ре-
золюция. 

Образите чрез multi-beat 3Р-ЕхоКГ са с по-ви-
сока времева резолюция чрез получаването на 
множество тесни по ширина обеми от данни през 
няколко (от 2 до 7) сърдечни цикъла, които се до-
пълват един към друг последователно, за да съз-
дадат общ обем данни. Основният недостатък при 
този метод е получаването на дефекти при сглобя-
ването на информацията (stitching – артефакти), 
най-често поради респираторни влияния. 

Въз основа на тези 2 метода е възможно придо-
биването на 3Р данни в няколко варианта: 

1. Симултанното многопланово изобразя-
ване в 2 равнини в реално време представя из-
браната структура в референтната равнина и в 
латерална равнина, която може да е на 30 до 150° 
спрямо референтната (фиг. 1А). Образът вляво 
представя изображението от сканираната с транс-

дюсера равнина, а вдясно – образът от избрана от 
нас чрез наклон или ротация равнина. Представя-
нето на образите е в реално време, като изборът 
на вторичната равнина е възможен само по време 
на сканирането. Може да се добави цветен доплер, 
а при някои ехографски системи тъканен доплер 
и speckle tracking за последващ анализ [16]. Този 
начин на 3Р-изобразяване е подходящ, когато е 
необходимо представяне на дадена структура в 
няколко равнини, на един и същ сърдечен цикъл, 
като например при предсърдно мъждене и други 
аритмии, за оценка на диссинхрония, анализиране 
на продължителността и формата на регургитацио-
нен джет. 

2. 3Р-ЕхоКГ в реално време с тесен сектор 
(около 30° х 60° пирамидални обеми) позволява 
представената чрез 2Р-ЕхоКГ структура да се кон-
вертира автоматично в обемен образ (фиг. 1Б). По 
този начин се запазва по-висока пространствена и 
времева резолюция. Този вариант се използва за 
ориентиране при преминаване към 3Р-ЕхоКГ в пъ-
лен обем, към zoom на аортна клапа и маси, за про-
следяване на краткотрайни моменти напр. при из-
ползване на ажитиран физиологичен разтвор, при 
пациенти с ритъмни нарушения, за мониториране 
на интервенции [16]. Методът е подходящ при ком-
плексна сърдечна патология.

3. Фокусираната с широк сектор „zoom“ 
3Р-ЕхоКГ е допълнение към 3Р-ЕхоКГ в реално 
време и дава възможност за изобразяване на по-го-
лям сектор от желаната структура (фиг. 1В). Раз-
мерите и позицията на региона (crop-box) се адап-
тират така, че латералната ширина и височината 
му да включват структурата. Съседните структури 
могат да бъдат отстранени, което улеснява цялост-
ната ориентация и подобрява пространствената и 
темпоралната резолюция. 

4. 3Р-ЕхоКГ в пълен обем (full volume) изоб-
разява сърдечните структури в най-голям обем, 
обикновено 90° х 90°, при оптимална простран-
ствена резолюция (фиг. 1Г). Темпоралната резо-
люция също е висока и е над 30 Hz. За визуа-
лизирането на определена структура се използва 
функцията за изрязване (cropping) по време на 
или след записа на образа. Част от излишната 
структурна информация се премахва, за да се ви-
зуализират отделни клапни структури или двураз-
мерни напречни срезове в различните равнини. В 
първия случай темпоралната и пространствената 
резолюция са по-добри, но след записа не можем 
да имаме отново цялата предходна информация. 
Ако функцията cropping е след записа, информа-
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цията се запазва за сметка на по-ниска времева и 
пространствена резолюция. 

Цветният доплер може да се използва при всеки 
от тези 3Р-варианти (фиг. 1Д). Все още се работи 
по въпроса за ниската темпорална резолюция, като 
в последно време е възможна 3Р-ЕхоКГ в пълен 
обем с по-малко пирамидални обеми и с по-малък 
брой сърдечни цикли.   

За постигането на качествен образ са от значе-
ние много фактори като добър ехографски прозорец 
от страна на пациента, както и задържане на ди-
шането при получаване на образа за избягване на 
stitching-артефакти при сглобяването на отделната 
пирамидална информация (дефект при съединява-
нето). Въпреки че се препоръчва използването на 4-6 
сърдечни цикъла, често в практиката се налага те да 
бъдат намалени. При stitching-артефакти може да се 
използва висока скорост на обема (high volume rate  
HVR). С най-ниска темпорална резолюция е образът 
от един сърдечен цикъл. В реално време той може 
да се използва основно за визуализация на опреде-
лени структури, но не и за допълнителна софтуерна 

обработка. Важно при получаването на 3Р-информа-
ция е балансът между времевата и пространствена-
та резолюция. Времевата резолюция (volume rate) се 
определя от обемите за една секунда, а простран-
ствената резолюция – от пирамидалната ширина 
(ъгли, °) и броя на сканираните линии за даден обем 
с включване на повече субобеми (т.нар. плътност на 
сканираните линии). Пространствената резолюция 
се подобрява чрез увеличаване на плътността на 
сканираните линии и чрез намаляване на ширината 
на обема (°) при стесняване на 3Р-сектор. Връзката 
между времевата резолюция и плътността на скани-
раните линии и размера на обема, е обратно про-
порционална и увеличението на всеки едни от двата 
показателя води до намаляване на другите два. Ос-
новните показатели и тяхната взаимозависимост, оп-
ределяща качеството на образа, са представени на 
табл. 1 [27]. Връзката между времевата резолюция 
(volume rate), броя на получените ултразвукови (УЗ) 
лъчи, ширината и дълбочината на обема и плътност-
та на сканираните линии може да бъде представена 
чрез уравнението [16]:

Числото 1540 е приблизителната скорост на УЗ 
в миокардната тъкан и кръвта в m/s. Тази скорост, 
разделена на удвоената дълбочина на образа по-
ради двойния път – отиване и връщане на УЗ лъч, 
определя броя на пулсовете, които трябва да се из-
лъчат за секунда без влияние помежду им.  

По-нататъшната обработка на придобитите 
данни изисква информацията да се съхранява 
на компютър за трансформация и пресъздаване 
на 3Р-образ, съставен от обемни елементи (вок-
сели). 

Таблица 1. Значение и взаимозависимост на размерите на обема, пространствената резолюция и времевата 
резолюция при 3Р-ехокардиография [27]

3Р-ЕхоКГ
Размери на обема, пространствена резолюция, времева резолюция

Без промяна в размера на обема:

  Времева резолюция ↑
   (volume rate) Пространствена резолюция ↓

  Пространствена резолюция ↑ Времева резолюция ↓
(volume rate) 

Промяна в размера на обема:

  Размер на обема ↑ Времева резолюция ↓ и пространствена резолюция ↓

  Размер на обема ↓ Времева резолюция ↑ и пространствена резолюция ↑

Адекватен размер на обема                                                                                                        Да: 3Р-ЕхоКГ
                                                                              Адекватна времева резолюция   
Адекватна пространствена резолюция                             (volume rate)                                    Не: 2Р-ЕхоКГ
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А. Симултанно многопланово изобразяване от 4-кухинен апи-
кален образ, 2 равнини – референтна и латерална

Б. 3Р-ехокардиография в реално време с тесен сектор

В. Метод “Zoom” – изобразяване на митрална клапа Г. 3Р-ехокардиография с пълен обем от 4-кухинен апикален 
образ

  Д. 3Р-ехокардиография с цветен доплер

Фиг. 1. Варианти на придобиване на 3Р-данни в реално време и с няколко сърдечни цикъла
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3Р-ОБРАЗИ

Получените 3Р-образи могат да бъдат предста-
вени в 3 варианта: обемно изобразяване, повърх-
ностно изобразяване и изобразяване в двуразмер-
ни томографски срезове. Използването на даден 
вид изобразяване зависи от клиничната цел. 

1. Обемното изобразяване (volume rendering) 
използва алгоритми, чрез които цялата 3Р-инфор-
мация се представя като двуравнинна за визуали-
зация и измервания, като също се генерира 3Р-об-
раз с дълбочината и качеството на сърдечните 
структури (фиг. 2А). Чрез cropping и ротация могат 
да се получат образи в различни равнини. Заедно 
с пространствената информация, която дава, този 
вид изобразяване е добър метод за оценка на кла-
пи и съседни анатомични структури. 

2. Повърхностното изобразяване (surface ren-
dering) дава представа за цялостния външен вид на 
структурата, която ни интересува. Извършва се чрез 
алгоритми с мануално трейсиране или полуавтома-
тично определяне на ендокарда в срезове, получени 
чрез сегментация на 3Р-данни. Контурите могат да 
се комбинират и да се генерира 3Р-реконструкция, 
представена в солиден или мрежови вид. По този 
начин се подобрява визуалната оценка на формата 
на камерата и определянето на обемите и функция-
та ѝ (фиг. 2Б). Двата вида изобразяване могат да се 
комбинират за по-добра оценка на степента на дви-
жение на сърдечните структури (напр. промените в 
камерния обем по време на сърдечния цикъл). 

3. Томографските срезове са множество си-
мултанни 2Р-образи в кинематичен цикъл на една 
и съща 3Р-структура. Срезовете могат да бъдат 
направени в произволна равнина. Ортогонални-
те 2Р-срезове се състоят от две или три равнини, 
представени симултанно. Основните равнини са 
трансверзална (разделя сърцето на горни и долни 
сегменти), сагитална (разделя сърцето на десни и 

леви сегменти) и коронална (разделя сърцето на 
предни и задни сегменти). 

Чрез функцията “slice” е възможно получаването 
на множество 2Р паралелни томографски срезове в 
равномерно разпределени успоредни равнини (фиг. 
2В). Това позволява точното измерване на камер-
ни размери, клапи и септални дефекти с по-голяма 
обективност и по-малка вариабилност между отдел-
ните изследователи. Освен това, томографското из-
образяване е подходящо за оценка на сегментната 
кинетика в покой и при стрес-ехокардиография. 

ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 
НА 3Р-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
Съществуват два протокола в клиничната прак-

тика – фокусирана 3Р-ЕхоКГ и пълна 3Р-ЕхоКГ. 

3Р-ТТЕ
Все още на този етап в клиничната практика 

по-често се извършва пълна 2Р-ехокардиография, 
след което се преминава към насочена 3Р-ЕхоКГ. 
Протоколът за пълна 3Р-ЕхоКГ е представен на 
табл. 2 [9]. Използването на 3Р-ЕхоКГ в пълен обем 
от апикална позиция прави възможна оценката на 
камерните обеми, ФИ, камерната форма и оценката 
на диссинхрония при пациенти със сърдечна недос-
татъчност. За визуализиция на митралната клапа се 
използват парастернална и апикална позиция, осо-
бено за измерване на площта на клапния отвор при 
митрална стеноза. Триразмерен zoom от парастер-
нална позиция е подходящ метод за визуализиране 
на аортната клапа при суспектна бикуспидна аор-
та. Трикуспидалната клапа се визуализира от апи-
кален 4-кухинен и парастернален образ по късата 
ос с деснокамерния входящ тракт, а пулмоналната 
клапа от парастернален образ на деснокамерния 
изходящ тракт. Освен образи от парастернална и 
апикална позиция,  протоколът за 3Р-ТТЕ включва 
и такива от субкостална и супрастернална позиция. 
Най-често анализирането се извършва в трансвер-
зална, сагитална и коронална равнина.

Таблица 2. Протокол за трансторакална 3Р-ехокардиография (модификация по [9])

Структура Ехографска позиция и образ Начин на придобиване на 
данните

ЛК/ДК Апикален 4-кухинен образ (камерата да е в центъра на образа) Тесен ъгъл
Широк ъгъл 

Междупредсърден и междука-
мерен септум Апикален 4-кухинен образ Тесен ъгъл

Zoom

Аортна клапа Парастернален образи по дълга ос без и със цветен доплер Тесен ъгъл
Zoom

Митрална клапа Парастернален по дълга ос, без и със цветен доплер
Апикален 4-кухинен образ, без и със цветен доплер

Тесен ъгъл
Zoom

Трикуспидална клапа Апикален 4-кухинен образ, без и със цветен доплер
Парастернален образ на ДК входящ тракт, без и със цветен доплер

Тесен ъгъл
Zoom

Пулмонална клапа Парастернален образ на ДК изходящ тракт, без и със цветен доплер Тесен ъгъл
Zoom

ЛК – лява камера, ДК – дясна камера
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3Р-ТЕЕ
Триразмерната трансезофагеална ехокарди-

ография изисква по-малко манипулиране със сон-
дата в сравнение с 2Р-ТЕЕ поради включването 
на площ и дълбочина едновременно в придобития 
обем информация [34]. Освен 
това позволява визуализира-
не на определена структура от 
най-добрата ѝ позиция, благо-
дарение на възможностите за 
ротация и cropping във всяка 
желана равнина в реално вре-
ме и offl ine (фиг. 3). Триразмер-
ната ТЕЕ се започва от средно 
езофагеално ниво с прецен-
ка на глобалната функция на 
двете камери и наличието на 
структурни промени на клапния 
апарат. Препоръчаният прото-
кол е представен на табл. 3 [9]. 
За анализа на ЛК се изисква тя 

да е напълно включена в сканирания обем, а за ДК 
– да бъде в центъра на сканирания образ. Визуали-
зацията на желаната клапа се постига чрез допъл-
нително завъртане в определени равнини, с пости-
гане на препоръчваната ориентация на платната.

Фиг. 3. Метод с изрязване, “сropping”. ТЕЕ с изобразяване на митрална клапа от страната на 
лявото предсърдие

А. Обемно изобразяване, ТЕЕ с миксом на междупред-
сърдния септум, zoom

Б. Повърхностно изобразяване, ТТЕ с изобразяване на ЛК форма

В. Изобразяване чрез множество 2Р-то-
мографски срезове на 3Р-обемни дан-
ни, ТТЕ 

Фиг. 2. Методи на представяне на три-
размерни данни
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ОЦЕНКА НА ЛЕВОКАМЕРНИ ОБЕМИ 
И СИСТОЛНА ФУНКЦИЯ

Измерването на обемите и ФИ на ЛК е една 
от трите индикации за използване на 3Р-ЕхоКГ в 
клиничната практика. Количественото оценяване 
на левокамерните размери и функция е от изклю-
чително значение за диагнозата, лечението и прог-
нозата на структурните сърдечни заболявания [13]. 
Определянето на ЛК обеми и функция с 3Р-ЕхоКГ 
е по-точно и с по-голяма възпроизводимост пора-
ди липсата на геометрично ограничение при изчис-
лението им. При двуразмерната ехокардиография 
(2Р-ЕхоКГ) подценяването на обемите се дължи на 
изчислението им по зададени геометрични форму-
ли при често подкъсяване на дългата ос на ЛК, как-
то и при ремоделирана камерна форма. 

Основните ориентири, от които се започва пос-
тавянето на границите при полуавтоматичното  ко-
личествено определяне, са митралният анулус и ЛК 
връх. Допълнителни анатомични граници са папи-
ларните мускули и трабекулите, които се включват 
в ЛК кухина. За оценка на сегментната кинетика се 
изисква референтен кадър, от който да се определят 
сегментите. Използва се 17-сегментен модел, включ-
ващ по 6 сегмента на базално и папиларномускулно 
ниво, 4 на апикално ниво и апикалната шапка [3, 10]. 
Трите нива определят равнините в лонгитудинално-
то измерение. В трансверзалната равнина сегмен-
тите са под формата на 60° дъга, която започва от 
средата на междукамерния септум. Сегментацията 
на ЛК може да се използва при стрес-3Р-ЕхоКГ, къ-
дето същите сегменти се оценяват преди, по време 
и след фармакологичен стрес или преди и веднага 
след физическо натоварване [1]. 

Точността на 3Р-обеми и функция е подоб-
на на тази на ядрено-магнитното резонансно из-
следване (ЯМР), въпреки че в известна степен са 

леко подценени. За разлика от ЯМР, 3Р-EхоКГ не 
винаги може ясно да диференцира миокарда от 
трабекулите, поради което се препоръчва трейси-
рането на ендокарда да изключи трабекулите [14]. 
Друга причина за отклонение в изчислението на 
телесистолния обем и ФИ е използването на един 
сърдечен цикъл, при което може да не се запише 
цялата телесистола поради по-ниска темпорал-
на резолюция. Възпроизводимостта на измерва-
нията е тествана в много проучвания [6, 17, 26]. 
Най-добрата възпроизводимост е демонстрирана 
при добро качество на образа [23]. Референтните 
стойности от 4 проучвания на ЛК теледиастолен и 
телесистолен обем според пола и телесната по-
върхност са обощени в препоръките за количест-
вено определяне на сърдечните кухини от 2015 
г. [10]. Те са по-големи от измерените с 2Р-ТТЕ, 
основно поради избягването на геометричните мо-
дели, които са неточни при наличие на аневризма, 
асиметрия в ЛК форма или нарушения в кинетика-
та, както и поради подкъсяване на камерата, дори 
в случаите, когато е симетрична. 

Разполагаме с 3 метода за измерване на лево-
камерните обеми и ФИ: 

1. Триразмерно направляваният бипланов 
анализ е базиран на информацията в пирамидален 
обем, от който в две правилно анатомично ориен-
тирани равнини се изчисляват обемите по бипла-
новия метод на Simpson. Въпреки по-голямата точ-
ност в ориентирането на равнините методът разчи-
та на геометрични модели и е податлив на грешки 
в трейсирането. 

2. Триразмерното полуавтоматично отпре-
деляне на ендокарда с директно изчисление на 
обемите по вътрешната повърхност на камера-
та за определени фази или през целия сърде-
чен цикъл е другият подход, базиран на софтуерен 

Таблица 3. Протокол за трансезофагеална 3Р-ехокардиография (9, модифициран)

Структура Ехографска позиция и образ Начин на придобиване 
на данните

ЛК/ДК ЛК: средно езофагеално ниво, 0° до 120° 
ДК: средно езофагеално ниво, 0° до 120° (камерата да е в центъра на образа) Пълен обем (full volume)

Междупредсърден и меж-
дукамерен септум 0° с ротация на сондата към между предсърдния септум Zoom

Пълен обем

Аортна клапа Средно езофагеално ниво, 60°, къса ос, без и със цветен доплер
Средно езофагеално ниво, 120°, дълга ос, без и със цветен доплер

Zoom 
Пълен обем 

Митрална клапа Средно езофагеално ниво, 0° до 120°, без и със цветен доплер Zoom

Трикуспидална клапа Средно езофагеално ниво, 0° до 30°, 4-кухинен образ, без и със цветен доплер
Трансгастрално ниво с антефлексия, 40°, без и със цветен доплер Zoom

Пулмонална клапа Високо езофагеално ниво, 90°, без и със цветен доплер
Средно езофагеално ниво, 120°, 3-кухинен образ, без и със цветен доплер Zoom

ЛК – лява камера, ДК – дясна камера
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анализ [3]. Това е по-точен метод поради избягване 
на геометричните презумпции за ЛК, като все пак 
е възможна известна грешка при трейсирането на 
ендокарда. Друго предимство е изчисляването на 
регионалните ЛК обеми (фиг. 4). Те се определят 
като пространството между ендокардната граница 
и централната ос на ЛК кухина.  

3. През последните години навлезе трираз-
мерното автоматично едновременно изчисле-
ние на обеми на ЛК и ляво предсърдие (ЛП) и 
ЛК ФИ с помощта на адаптивен аналитичен соф-
туер (HeartModel Philips Healthcare). Алгоритъмът 
е разработен така, че да се адаптира към различ-
ни образи по отношение на качеството, формата 
на камерата и ориентацията. В него са заложени 
близо 1000 триразмерни трансторакални различ-
ни набори от данни. Необходими са минимум 14-

15 визуализиращи се сегмента от общо 17, за да 
се оценят обемите. След повторения на анализа 
до постигане на нулева вариабилност и определя-
не на финалния модел, контурите на ЛК и ЛП се 
представят на равнините на 4-, 3- и 2-кухинни об-
рази, получени от 3Р-данни (фиг. 5). Контурите на 
кухините могат да се коригирани мануално, ако се 
налага. Методът е бърз, изисква минимален тре-
нинг, има висока възпроизводимост и резултатите 
са сравними с тези от ЯМР [30]. Всичко това уле-
снява налагането му в клиничната практика. Още 
повече, че методът е надежден при определяне на 
осреднените стойности на ЛК и ЛП параметри при 
измерени последователни ≥ 10 сърдечни цикъла 
при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) и е по-
тенциален нов подход в клиничната практика при 
ПМ [19]. 

Фиг. 4. 3Р-полуавтоматично ендокардно отпределяне с директно измерване на обемите и ФИ на ЛК, ТТЕ

Фиг. 5. 3Р-автоматичното изчисление на левокамерни и левопредсърдни обеми и ЛК ФИ, “Heart model”
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ОЦЕНКА НА КЛАПИ И КЛАПЕН АПАРАТ

Оценката на клапите и клапния апарат с 
3Р-EхоКГ превъзхожда двуразмерната ЕхоКГ пора-
ди по-добрата пространствена ориентация, директ-
ната “en face” визуализация и по-точното измерване 
на клапните структури. 

1. Митрална клапа
3Р-ЕхоКГ се препоръчва в клиничната практи-

ка за оценка на анатомията на митралната клапа. 
Митралната клапа се състои от анулус със седло-
видна форма, предно и задно платно с по 3 сег-
мента, свързани с антеролатерална и постероме-
диална комисура, и подклапен апарат с хорди и 2 
папиларни мускула. Предното митрално платно е 
продължение на лявото и некоронарното платно 
на аортна клапа, погледнато от страната на ЛК при 
модифициран образ на атриовентрикулната равни-
на [11]. 3Р-образи, необходими за визуализация на 
митралната клапа, са парастернален и апикален. 
По-подходящо е използването на 3Р zoom поради 
по-добрата пространствена и темпорална резолю-
ция и възможността за детайлно изобразяване на 
клапните платна и движението им. Когато целта е 
да се огледа целия клапен апарат, се предпочита 
3Р-ЕхоКГ в пълен обем (full volume). Задното мит-
рално платно се визуализира по-добре от парас-
тернален образ, докато предното се изобразява ед-
накво добре от апикален и парастернален прозорец 
[28]. За предното платно се предпочита камерната, 
а при наличие на пролапс – левопредсърдната 
перспектива, “surgical view” (фиг. 6А, Б). Наимено-
ванието идва от образа, който вижда хирургът, зас-
танал от дясната страна на пациента. Полученият 
образ се ротира така, че пред митралната клапа да 
се изобразява аортната клапа на 12 часа. Предното 
платно на митралната клапа е от страната на аор-
тата. При ТЕЕ вляво е латералната страна, където 
се визуализира част от левопредсърдното ухо, а 
вдясно – част от трикуспидалната клапа. При ТТЕ 
ориентацията на структурите в ляво и дясно е в 
противоположна посока.

При митрална стеноза перпендикулярният об-
раз на митралната клапа на нивото на върха на 
митралните клапни платна позволява оценката на 
най-малкия стенотичен отвор на митралната клапа.  
Този метод превъзхожда 2Р-ехокардиографски по-
казатели и най-добре съответства на изчислената 
площ по формулата на Gorlin при сърдечна кате-
теризация [38]. Оценката на отделните сегменти, 
както и на комисурите при ревматична етиология 
позволява да се определи точната локализация на 
абнормностите. Затова 3Р-ЕхоКГ се препоръчва в 
пратиката за оценка на митрална стеноза.

При митрална регургитация измерването на 
площта на vena contracta и на ефективния регурги-
тационен отвор са двете най-важни 3Р-възможнос-
ти за оценка на степента ѝ. Vena contracta се оце-
нява от 4-кухинен и 2-кухинен образ директно или 
перпендикулярно чрез 90° наклон нагоре (фиг. 7). 
Най-добре е проучено планиметричното измерване 
на 3Р-цветен регургитационен джет [8]. Изобразя-
ването на  vena contracta показва, че има ексцен-
трична форма, особено при пациентите с исхемич-
на регургитация. Оценяването на vena contracta и 
площта на анатомичния регургитационен отвор мо-
гат да се направят мануално, както и чрез полуав-
томатичен метод.

Подклапният апарат се визуализира в напречните 
срезове на ЛК по дългата ос. Това позволява визуална 
оценка на захващането на върховете на първичните 
хорди, телата на вторичните и базата на терциалните 
хорди на митралните клапни платна. При наличие на 
хордална руптура с флейл или пролапс, визуализа-
цията е от страната на ЛП и/или от избрани срезове 
в лонгитудиналната равнина. Митралният анулус се 
оценява най-добре от левопредсърдната страна. 

През последните години се въведе анатомич-
но интелигентен ултразвук за автоматично и коли-
чествено определяне на митралната клапа (Mitral 
valve navigator, Philips Healthcare; 4D Auto MVQ, GE 
Healthcare, Siemens Healthineers) [7]. Седловидна-
та форма на клапата се визуализира чрез създа-
ване на off line реконструкция в трите измерения 
с предна и задна най-висока точка и с латерална 
и медиална най-ниска точка. Разработеният соф-
туер може да даде информация за динамичните 
промени в площта и лонгитудиналното измества-
не на анулуса по време на сърдечния цикъл (фиг. 
8). Наблюдавани са различен тип промени според 
подлежащата патология, които могат да бъдат ко-
личествено оценени. При дилатативна кардиоми-
опатия (ДКМ) увеличението на митралния анулус 
и симетричното изместване на папиларните мус-
кули водят до тетъринг на хордите и опъване на 
платната. Крайният резултат е намалена коапта-
ция на платната и митрална регургитация с пре-
димно централен джет [35]. В тези случаи е изме-
рена намалена амплитуда на движение на анулуса 
с минимално изместване към апекса в систола. За 
разлика от неисхемичната ДКМ, при исхемичната 
ЛК абнормна кинетика на долната стена води до 
изместване на папиларните мускули с асиметри-
чен тетъринг с ексцентрична митрална регурги-
тация, при по-малка редукция на движението на 
митралния анулус [4, 35]. Констатирана е разлика 
в апикално-базалното движение на анулуса и про-
мяната на площта му при хипертрофична кардио-
миопатия. Установено е, че те са редуцирани, в 
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Фиг. 7. Vena contracta при митрална 
регургитация, мултипланарна ре-
конструкция

Фиг. 8. Автоматично интелигентен 
ултразвук за автоматично и коли-
чествено определяне на митрална 
клапа, mitral valve navigator (MVN)

 
А) ТЕЕ с изобразяване на митрална клапа от страната на ляво 

предсърдие
Б) ТЕЕ с изобразяване на митрална клапна протеза, пълен 

обем 3Р-ЕхоКГ

Фиг. 6. Изобразяване на митрална клапа

сравнение с пациентите с артериална хипертония, 
при които са сравнително запазени [36]. Цялата 
динамична информация за клапните и подклапни-
те структури дава представа за механиката на кла-
пата и възможностите за реконструкция [31].  

В ръководството за 3Р-ЕхоКГ оценката на мит-
ралната клапа с 3Р-ТТЕ и ТЕЕ се препоръчва да 
се използва в рутинната клинична практика поради 
възможността ѝ да предостави детайлна физиоло-
гична и морфологична информация [9]. 
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2. Аортна клапа
3Р-оценка на аортната клапа превъзхожда по 

много показатели 2Р-ЕхоКГ. Аортният корен се 
състои от 3 семилунарни платна и фиброзни три-
ъгълници между тях. Платната са прикрепени към 
аортната стена под ъгъл, така че 3-размерната 
пространствена конфигурация на клапата наподо-
бява корона. Аортните платна участват във фор-
мирането на синусите на Valsalva, които заедно 
със синотубуларната връзка са част от клапния 
комплекс. Парастернален и апикален образ са 

основните за визуализация на аортната клапа [9, 
34]. Записаният 3Р-образ може да бъде изрязан и 
ротиран, така че клапата да се огледа от страна-
та на аортата или от страната на камерата (фиг. 
9А). Освен това е възможно да се постигнат срезо-
ве във всяка една равнина в лонгитудинална или 
коса проекция чрез функцията “slice”. При необхо-
димост от оценка на морфологията на клапата се 
предпочита аортната перспектива, а при вегета-
ции, тумори и подклапна обструкция – камерната 
(фиг. 9Б). 

 
А. От страната на аортата Б. От страната на ЛК, туморна формация на некоронар-

ното аортно платно

Фиг. 9. Триразмерно изобразяване на аортната клапа

Постигането на парастернален образ по къса-
та ос на нивото на аортния корен е затруднено с 
2Р-ЕхоКГ в много случаи с патология на аортния ко-
рен, при хоризонтална позиция на сърцето, както и 
поради движението на ЛК база по време на сърдеч-
ния цикъл в лонгитудинална посока. 3Р-ЕхоКГ позво-
лява директно изобразяване в определени равнини 
на аортния анулус, независимо от пространствена-
та ориентация на аортния корен. Пространствената 
взаимовръзка със съседни структури като ЛК изхо-
дящ тракт и митраления анулус, която не може да 
бъде оценена с 2Р-ЕхоКГ, също е от значение. 

2Р-измерване на диаметъра на ЛК изходящ 
тракт от парастернален образ по дългата ос и из-
числението на площта по формулата за лице на 
кръг S = π.r² подценява площта му поради елипсо-
видната му, а не кръгла форма [5]. 3Р-ЕхоКГ прави 
възможно едновременното изобразяване в лонги-
тудинална и трансверзална равнина на реалната 
форма на ЛК изходящ тракт, както и на морфоло-
гични промени във втората ортогонална равнина. 
При недостатъчно добър парастернален прозорец 
е възможно морфологията на клапата и анатомията 

на ЛК изходящ тракт да се оценят от апикална пози-
ция в трите равнини въпреки по-ниската простран-
ствена резолюция. Като недостатък на транстора-
калната 3Р-ЕхоКГ остава по-трудната визуализация 
на аортните клапни платна поради отпадане на сиг-
нал (drop-out артефакт). Основната причина е, че 
платната са нежни и тънки. Други причини са изра-
зената аортна калцификация и лошият ехографски 
прозорец. 

3Р-ТЕЕ е метод на избор при недобра визуали-
зация с ТТЕ. След постигане на добър 2Р-образ от 
средно езофагеално ниво на 60° по късата ос или 
120° по дългата ос, се прави запис с тесен ъгъл в 
реално време за по-добра оптимизация на 3Р-об-
раза. Образът се ориентира така, че да се визуали-
зира директно клапата с дясното коронарно платно 
надолу, независимо от страната, от която се гледа 
– аортна или камерна [9, 34]. Фокусираната с по-ши-
рок сектор zoom, както и 3Р-ЕхоКГ в пълен обем с 
cropping, позволяват да се постигне изобразяване 
по късата ос в равнина, успоредна на аортния кла-
пен отвор, на нивото на ЛК изходящ тракт, синуси 
на Valsalva, синотубуларно съединение. В сравне-
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ние с 2Р-ЕхоКГ 3Р-измерване на аортния клапен 
отвор планиметрично или чрез уравнението на не-
прекъснатостта е по-точно и корелира по-добре с 
инвазивното измерване [12]. Точното определяне 
на ануларния диаметър и другите измервания са от 
значение при избора на размери на клапните про-
тези, при провеждането на транскатетърна имплан-
тация на аортна клапа, при клапни съхраняващи 
интервенции. Измерването на разстоянието между 
анулуса и върха на платната до коронарните ости-
уми е от изключително значение за оптималната 
транскатетърна имплантация на клапни протези. 
Разстоянието между комисурите и дължината на 
свободните ръбове на платната са от значение за 
избора на размера на графтовете при клапносъхра-
няващи операции на аортния корен [20]. 

При аортна регургитация 3Р-ЕхоКГ с цветен 
доплер прави възможно директното планиметрич-
но измерване на вена контракта в напречен срез 
[2], като се има предвид, че формата на регургита-
ционния отвор е асиметрична. Освен това с цветен 
доплер могат да се визуализират множествените 
джетове.

Според реководството за 3Р-ЕхоКГ използва-
нето ѝ при оценката на аортните стенози и на ме-
ханизма на аортните регургитации се препоръчва 
винаги, когато това е възможно [9]. Очакват се ре-
зултатите от провеждани проучвания.

Клиничното приложение на 3Р-ЕхоКГ има въз-
можност да се разшири допълнително в насока за 
оценка на други сърдечни структури. Такива са три-
куспидалната и пулмоналната клапа, дясна камера, 
междупредсърдия и междукамерния септум, асцен-
дентна и десцендентна аорта, интракардиални ту-
мори, тромби и вегетации, конгенитални малфор-
мации [18, 37]. 3Р-ТЕЕ навлезе също при интервен-
ции като затваряне на междупредсърдни дефекти, 
на левопредсърдно ухо, транскатетърна аортна 
клапна имплантация (TAVI), затваряне на парапро-
тезни лийкове [34], както и в кардиохирургията [32, 
33]. Ръководенето на транскатетърните процедури 
е една от препоръките за изполване на 3Р-ЕхоКГ в 
клиничната практика [9]. 

ОЧАКВАНИ БЪДЕЩИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА 
НА 3Р-ЕХОКГ

На този етап при 3Р-ЕхоКГ все още са налице 
някои трудности, за които се очаква технологичното 
развитие да превъзмогне и да позволи интегрира-
нето ѝ в клиничната практика [15]. Напълно реално 
е 3Р-ЕхоКГ да се използва рутинно в оценката на 
ЛК обеми и ФИ. При 3Р-ТТЕ подобрението на прос-
транствената и времевата резолюция ще позволи 
използването ѝ при повече пациенти. Напредъкът в 

областта на 3Р-ТЕЕ с минитюризация на технологи-
ята се предполага да доведе до разработването на 
още по-тънки и с по-висока резолюция сонди. Това 
ще улесни приложението на ТЕЕ при деца и раз-
витието на триразмерни интракардиални катетри в 
реално време. Друга насока с потенциал за разви-
тие е разработването на нов тип софтуер за коли-
чествен анализ на сърдечната анатомия и функция, 
включително и комбинирането (fusion) на 3Р-ЕхоКГ 
с ядреномагнитно резонансно изследване и компю-
търна томография.
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ОБЗОРИ
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Някои генетични сърдечни болести протичат 
със синкопи (презумптивно аритмогенни) и камер-
ни аритмии (полиморфна или мономорфна камер-
на тахикардия, камерно мъждене). Тук се включват 
първичноаритмичните генетични синдроми (из-
вестни и като йонни каналопатии), при които някои 
йонни канали са функционално дефектни, но няма 
структурен сърдечен дефект, а също и аритмоген-
ната кардиомиопатия (АКМ), която е структурно 
сърдечно заболяване с генетична основа.

При йонните каналопатии камерните аритмии 
обикновено са под формата на полиморфна ка-

мерна тахикардия (КТ) или камерно мъждене (КМ), 
докато при АКМ структурните промени формират 
субстрат за макрориентри и камерните аритмии са 
представени от продължителна мономорфна КТ, 
свързана с миокарден цикатрикс.

В групата на йонните каналопатии попадат 
синдромът на дългия QT-интервал (LQTS), синдро-
мът на Brugada (BrS), катехоламинергичната поли-
морфна КТ (CPVT) и синдромът на късия QT-интер-
вал (SQTS). Типично за повечето йонни каналопа-
тии е наличието на ЕКГ стигми в синусов ритъм. 
Поради факта, че при някои от тези синдроми ЕКГ 
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промените могат да се интермитентни, може да е 
необходимо проследяване със серийни ЕКГ или из-
ползване на модифицирана ЕКГ, или прилагане на 
провокационни проби. 

СИНДРОМ НА ДЪЛГИЯ QT-ИНТЕРВАЛ

При нормални обстоятелства камерната депо-
ляризация започва от ендокарда в посока към епи-
карда, а реполяризацията се осъществява в обратна 
посока. Следователно камерната реполяризация е 
естествено хетерогенна – осъществява се най-бързо 
в епикарда. Освен това в средните миокардни сло-
еве при ниски сърдечни честоти или от медикамен-
тозно въздействие акционният потенциал може да 
се удължи повече отколкото в епи-/ендокарда [1].

При LQTS различни генетични дефекти предиз-
викват загуба на функция или свръхфункция на раз-
лични йонни канали и потоци (най-често в калиевия, 
калциевия или натриевия) във фазата на реполя-
ризацията. Това предизвиква редукция на нетния 
реполяризиращ ток и увеличена продължителност 
на акционния потенциал, което се изобразява в ЕКГ 
като удължен QT-интервал (фиг. 1). Забавената и 
променена реполяризация увеличава електричес-
ката хетерогенност (дисперсия на реполяризация-
та), която може да стане субстрат за възникване на 
аритмии. Симпатикусовата стимулация увеличава 
пространствената дисперсия на реполяризацията, 

което обяснява свръхчувствителността на тези па-
циенти към адренергични стимули (напр. внезапен 
силен шум) и благоприятното им повлияване от 
бета-блокери. Възникването на ранни следдеполя-
ризации при ниски сърдечни честоти в системата 
на Purkinje в камерите осигуряват екстрасистолата 
(тригер), която отключва типичната камерна ари-
тмия при LQTS – полиморфна КТ тип torsades de 
pointes (фиг. 2) [1].

ЕКГ диагнозата се поставя въз основа на регис-
трирането в синусов ритъм на удължен коригиран 
QT-интервал (QTc) в серийни ЕКГ, при липса на 
други причини за удължаването му. Диагностичната 
стойност на QTc варира според различните източ-
ници – според последните европейски препоръки 
[2] сигурна диагноза има при QTc > 480 ms, а въз-
можна – при > 460 ms; според скорошен експертен 
консенсус стойностите са съответно > 500 и > 480 
ms [3]; други автори предлагат възрастово- и поло-
воспецифични стойности (табл. 1) [4]. 

Таблица 1. Предложени стойности на QTc в милисе-
кунди за диагностициране на удължен QT-интервал 
по формулата на Bazett (по [4])

Оценка 1-15 години Възрастен 
мъж

Възрастна 
жена

Нормален < 440 < 430 < 450

Граничен 440-460 430-450 450-470

Удължен > 460 > 450 > 470

Фиг. 1. ЕКГ при пациентка с рецидивиращи 
синкопи и фамилен LQTS (другите засегнати 
са майка и сестра). Т-вълната е симетрична и 
с широка основа. QT 600 ms, QTc 630 ms. (Тази 
и всички следващи фигури са от личния архив 
на автора)
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За корекция на QT-интервала се използва фор-
мулата на Bazett (QT-интервалът, разделен на ко-
рен квадратен от R-R-интервала, като продължи-
телността на интервалите е в секунди). Няма кон-

сенсус как да се коригира QT-ин-
тервалът при широк QRS-ком-
плекс (бедрен блок или пейсиран 
камерен ритъм) – в такива случаи 
може да се измери JT-интерва-
лът (от края на QRS-комплекса до 
края на Т-вълната), но стойности-
те му не са стандартизирани. 

Стандартно измерването на 
QT-интервала се извършва от на-
чалото на QRS-комплекса до края 
на Т-вълната в отв. ІІ и V5 или V6, 
като се взема по-голямата стой-
ност. Стойността на QT-интерва-
ла е осреднената от 3-5 сърдечни 
цикъла, а при предсърдно мъжде-
не – от 6-10 цикъла. U-вълната не 
трябва да се включва в измерва-
нето, освен ако не е с много голя-
ма амплитуда (над 50% от ампли-
тудата на Т-вълната). При Т-въл-
на с трудно определим край, той 
е в пресечната точка на изоелек-
тричната линия и допирателната 
по най-стръмната част на крайно-
то рамо на Т-вълната (низходяща 
при положителна Т-вълна, възхо-
дяща при отрицателна Т-вълна) 
[5].

Най-честите генетични вари-
анти имат някои ЕКГ разлики, въз 
основа на които могат да бъдат 
предположени, но не и диагно-
стицирани с пълна сигурност. При 
LQTS1 обикновено се регистрира 
Т-вълна с широка основа (фиг. 1); 
при LQTS2 – широка и двугърба 
или назъбена Т-вълна (фиг. 3); при 
LQTS3 – дълъг ST-сегмент и къс-
но настъпваща Т-вълна (понякога 
бифазна) с тясна основа. Алтер-
нирането на положителни и отри-
цателни Т-вълни е белег за висок 
риск. Назъбването на Т-вълната 
(зъбчато колело, двойна камилска 
гърбица) се среща при рецесив-
ния вариант на LQTS, при който 
има и вродена глухота (синдром 
на Jervell и Lange-Nielsen). При 

синдрома на Andersen-Tawil (LQTS7) пък удължа-
ването на QT-интервала е за сметка на промини-
раща U-вълна (фиг. 4).

Фиг. 2. Двуканален холтер-ЕКГ запис при пациентка с LQTS при звукова аларма от пер-
фузор по време на сън. А) Начало на полиморфна КТ с типична последователност „къс–
дълъг–къс” R-R интервал (S–L–S). Първият къс интервал се дължи на камерна екстра-
систола. Постекстрасистолната пауза е дългият интервал и е причина за удължаване на 
следващия QT-интервал. Втора камерна екстрасистола затваря втория къс интервал и 
поради удължаването на QT-интервала попада във вулнерабилната част на Т-вълната и 
отключва полиморфна КТ. QRS-комплексите на камерните екстрасистоли не са особено 
широки, защото изхождат от системата на Purkinje. Б) Типичната полиморфна КТ тип 
torsades de pointes със спираловидно усукване на QRS-комплексите. В и Г) Тахикарди-
ята прекъсва с асистолия, на фона на която се регистрират единични заместителни но-
дални комплекси (N). Д) След възстановяване на синусов ритъм се регистрира синусова 
тахикардия, поради което р-вълната се наслагва върху предходната Т-вълна и точното 
измерване на QT-интервала е невъзможно. Продължителността му обаче е не по-малка 
от 440 ms, което при фр. 106/min означава коригиран QT-интервал от 0.58 s
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Фиг. 3. Двугърба Т-вълна при LQTS

Фиг. 4. ЕКГ при дете със синдром на Andersen-Tawil 
(LQTS7). QT-интервалът е практически нормален. В поч-
ти всички отвеждания ясно личи U-вълна с амплитуда 
почти колкото тази на Т-вълната, особено в отв. V1-3

Предвид факта, че до 50% от пациентите с 
LQTS имат всъщност нормална (т.е. недиагнос-
тична) ЕКГ, в някои случаи е необходимо да се на-
правят провокационни проби. Една проста проба 
е тестът с изправяне. Той се основава на факта, 

че при внезапно изправяне от легнало положение 
синусовият възел реагира практически незабавно 
с ускоряване на честотата, докато некоригираният 
QT-интервал се скъсява съответно на синусовата 
тахикардия с известно забавяне. При пациенти с 
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LQTS това забавяне е много дълго. Пробата се пра-
ви по следния начин – пациентът лежи 10 минути и 
се прави стандартна ЕКГ с измерване на QT-интер-
вала при минималната синусова честота. След това 
се изправя внезапно и се прави непрекъснат запис 
в продължение на 25-30 секунди. Нормално 10 (до 
15) секунди след изправянето се достига максимал-
ната синусова тахикардия и QT-интервалът трябва 
да е започнал да се скъсява. Липсата на скъсяване 
или удължаването на некоригирания QT-интервал 
потвърждават диагнозата (фиг. 5). При тази проба 
не се използва QTс, защото поради забавената ре-
акция на QT-интервала спрямо нарастването на си-
нусовата честота, QTс временно се удължава и при 
здрави индивиди (макар при пациенти с LQTS по-
добно удължаване да е почти двойно по-голямо) [5].

Друг тип провокационна проба е работната 
проба, която може да отличи здрави индивиди от 

пациенти с LQTS1 и LQTS2. Коригиран QT-интер-
вал > 445 ms в края на възстановителната фаза, 
на 4-тата минута след прекратяване на натовар-
ването, има сензитивност 92% и специфичност 
88% при идентифициране на пациенти с LQTS1 
и LQTS2 [5]. При суспекция за LQTS1 може да 
се приложи провокация с адреналин. Основните 
протоколи включват болус и кратка инфузия или 
инфузия на постепенно увеличаващи се дози. 
Удължаването на некоригирания QT-интервал с 
над 20-30 ms се приема за диагностично. Може 
да се наложи прекратяване на теста преди по-
лучаване на диагностична информация поради 
непоносимост или хипертонична реакция. Адре-
налиновата провокация трябва да се провежда с 
готовност за i.v. приложение на бета-блокер и ре-
сусцитация в случай на продължителни камерни 
аритмии [5].

Фиг. 5. Провокационна проба с изправяне при пациентка на 36 години с анамнеза за няколко синкопа и изходно нормална ЕКГ. А) ЕКГ 
след 10 минути покой в легнало положение – синусова честота 55/min, QT-интервал 440 ms (U-вълната не е включена в измерването), 
QTc 421 ms. Б) 15 секунди след изправяне – синусовата честота е нарастнала до 100/min (дясната част на записа), QT-интервалът 
обаче не само не се е скъсил, но дори се е удължил на 470 ms и морфологията на реполяризацията е манифестно променена. В) 25 
секунди след изправяне – синусовата честота вече намалява (в дясната част на записа е около 64/min), QT-интервалът се е удължил 
екстремно и се регистрира алтернанс в продължителността му и в морфологията на крайната част на Т-вълната. Интервалите, мар-
кирани с цифри от 1 до 5, са с продължителност съответно 542-488-546-512-510 ms. Камерните екстрасистоли са със сравнително 
неразширен QRS-комплекс поради произход от системата на Purkinje и са доста ранни, което обяснява малигнения им потенциал. 
Манифестно патологична проба
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СИНДРОМ НА BRUGADA

Нормалното плато на акционния потенциал 
във фаза 2 се дължи на равновесие на входя-
щите (основно калциеви) и изходящите (основно 
калиеви) йонни потоци. В ЕКГ това равновесие 
се изобразява като изоелектричен ST-сегмент. 
При преобладаване на изходящите йонни потоци 
платото изчезва, като акционният потенциал се 
деформира и скъсява (възниква вдлъбване в на-
чалото на фаза 2 и началната част на купола на 
акционния потенциал се деформира и губи). Ако 
изходящият ток преобладава само в епикарда, 
то между епикардните и ендокардните слоеве 
възниква потенциална разлика (трансмурална 
дисперсия на реполяризацията). Трансмурална-
та дисперсия на реполяризацията сама по себе 
си не е аритмогенна – тя обаче създава възбу-
дим прозорец [6].

При BrS генетичният дефект най-често засяга 
гена на натриевия канал и в епикарда на изход-
ния тракт на ДК възниква мощен изходящ кали-
ев ток във фаза 2. Предизвиканата по този начин 
трансмурална дисперсия на реполяризацията на 
ЕКГ се представя като ST-елевация. Скъсяването 
и деформацията на акционния потенциал в епи-
карда може обаче да са нехомогенни – в някои 
зони куполът на акционния потенциал е норма-
лен, а в съседни зони – с намалена до липсваща 
начална част, т.е. в самия епикарден слой възник-
ва нова потенциална разлика между близки учас-
тъци по време на фаза 2 на акционния потенциал 
(епикардна дисперсия на реполяризацията). Това 
създава възможност за пропагиране на плато-
то на акционния потенциал от зони, където то е 
запазено, към зони, където е скъсено – локална 
реексцитация. Този аритмогенен механизъм се 
означава като риентри във фаза 2 на акционния 
потенциал и предизвиква екстрасистоли с къс 
куп лиращ интервал, които могат да отключат по-
лиморфна КТ или КМ при попадане във възбудим 
прозорец [6].

Типичната ЕКГ в синусов ритъм отразява транс-
муралната дисперсия на реполяризацията в изход-
ния тракт на ДК – регистрира се ST-елевация в отв. 
V1-2, които се разполагат над него. ST-елевацията 
се представя като 3 различни типа. Тип І е куполо-
образна ST-елевация с амплитуда над 0.2 mV, пре-
минаваща директно в негативна Т-вълна (фиг. 6). 
Тип ІІ е представена от седловидна ST-елевация с 
амплитуда поне 0.2 mV в началната част и поне 0.1 
mV в средната част, преминаваща в положителна 

или бифазна Т-вълна (фиг. 7). Тип ІІІ е седловидна 
или куполовидна ST-елевация с амплитуда под 0.1 
mV (фиг. 8). Понастоящем за диагностична се при-
ема спонтанна или медикаментозно провокирана 
ST-елевация от тип І в поне 1 отвеждане (V1 и/или 
V2), регистрирана в стандартно (ІV) или по-високо 
(ІІІ или ІІ) междуребрие. ST-елевацията от типове ІІ 
и ІІІ се приема за диагностична само ако е налична 
в отвеждания V1 или V2 в стандартна или по-висо-
ка позиция и медикаментозната проба я превърне 
в тип I [3, 5].

Поради съществуването на интермитентни 
форми на BrS с непостоянна ST-елевация при 
възникване на клинична суспекция и нормална 
стандартна ЕКГ най-лесно е да се направи моди-
фицирана ЕКГ, като електродите на отв. V1 и V2 
се преместват последователно в ІІІ и после във ІІ 
междуребрие. В някои случаи в по-високите меж-
дуребрия се записва спонтанна ST-елевация, вкл. 
от тип І (фиг. 9). При спонтанна ST-елевация от тип 
ІІ или ІІІ е оправдано прилагането на провокацион-
на медикаментозна проба. Пробата се прави при 
непрекъснато ЕКГ мониториране с условия за кар-
диопулмонална ресусцитация с някой от следните 
медикаменти и дози: аймалин – 1 mg/kg i.v. за 5 
минути; прокаинамид – 10 mg/kg i.v.  за 10 минути; 
флекаинид – 2 mg/kg i.v. за 10 минути или 200-300 
mg р.о. [3, 5, 7].

Сигурна диагноза се поставя, когато освен по-
ложителна ЕКГ, има и клинични белези. Препоръч-
ва се използването на Шанхайската точкова систе-
ма [8].

Фиг. 6. Прекордиални отвеждания при пациент със синдром на 
Brugada. ЕКГ тип I – куполообразна ST-елевация в отв. V1-2, пре-
минаваща директно в негативна Т-вълна
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Фиг. 7. ЕКГ отвеждания І, ІІІ, аVF, V1-3 и V6 при пациент със синдром на Brugada. Докато в отв. V1 се регистрира ST-елевация от тип І, 
в отв. V2 иV3 се регистрира елевация от тип ІІ – седловидна, с голяма амплитуда, преминаваща в бифазна Т-вълна

Фиг. 8. А) SТ-елевация от тип ІІІ (куполообразна в отв. V1, седловидна в отв. V2) при пациент със синдром на Brugada. Б) ЕКГ на същия 
пациент в друг ден по време на пристъп от предсърдно мъждене – манифестна ST-елевация от тип І в отв. V1-2
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Фиг. 9. ЕКГ при пациент със синдром на Brugada. А) Стандартно 
позициониране на ЕКГ електродите. Б) Електроди V1-3 са поста-
вени във ІІ междуребрие и записват ST-елевация от тип І

КАТЕХОЛАМИНЕРГИЧНА ПОЛИМОРФНА КАМЕРНА 
ТАХИКАРДИЯ

СРVТ се изявява с полиморфни камерни ари-
тмии/КМ, възникващи закономерно при физическо 
натоварване или емоционален стрес, и при авто-
зомно-доминантния вариант се дължи най-често на 
мутация в рианодиновите рецептори (RyR2) на сар-
коплазмения ретикулум, който е основното депо на 
вътреклетъчния калций. При нормални обстоятел-
ства във фаза 2 на акционния потенциал калциеви 
йони навлизат от трансверзалните каналчета в кле-
тъчния цитозол и предизвикват масово освобожда-
ване от саркоплазмения ретикулум на калция (кал-
ций-индуцирано калциево освобождаване), който е 
необходим за осъществяване на механичната кон-
тракция. В края на контракцията част от калциеви-
те йони се извежда от клетката, но основната част 
отново се връща в саркоплазмения ретикулум до 

следващия цикъл на възбуждение. При RyR2-мута-
ция обаче възниква спонтанно диастолно изтичане 
(след края на акционния потенциал) на калциеви 
йони от саркоплазмения ретикулум към цитозола. 
За да се възстанови вътреклетъчното йонно равно-
весие, се задейства натриево-калциевата помпа, 
която изхвърля калция от клетката и вкарва натри-
еви йони. Този входящ диастолен натриев йонен 
ток след края на нормалния акционен потенциал 
може да предизвика прагов потенциал – късна три-
герна активност. Късната тригерна активност е ха-
рактерна при по-високите сърдечни честоти и зато-
ва аритмиите при СРVТ възникват при натоварване 
с повишаването на сърдечната честота [9, 10]. В 
по-редките случаи на автозомно-рецесивния вари-
ант на CPVT мутацията засяга калсеквестриновия 
ген (CASQ2). Калсеквестриновият белтък е част от 
протеиновия комплекс, съдържащ рианодиновия 
рецептор, и е основен резервоар на калций в сар-
коплазмения ретикулум. CASQ2-мутациите могат 
да предизвикат нарушена клетъчна калциева хоме-
остаза със същите последствия и клинична изява 
както RyR2-мутациите [9].

ЕКГ в синусов ритъм не показва никакви особе-
ности (фиг. 10А). При работна проба обаче с пови-
шаване на степента на натоварването и съответно 
на сърдечната честота в ЕКГ се появяват камер-
ни екстрасистоли с алтернираща морфология и/
или електрическа ос, които при допълнително на-
растване на сърдечната честота стават все по-чес-
ти (квадри-, три-, бигеминия, куплети, триплети), 
докато накрая възникне продължителна двупосоч-
на или полиморфна КТ (фиг. 10 Б-Г). С прекратя-
ване на натоварването КТ преминава през същите 
фази, но в обратен ред – от продължителна КТ към 
непродължителни епизоди на КТ, куплети, алорит-
мия, до възстановяване на стабилен синусов ри-
тъм. Появата на изолирани мономорфни камерни 
екстрасистоли при натоварване не може да е ос-
нование за диагностициране на CPVT. Въпреки че 
при работна проба полиморфна или двупосочна 
КТ се индуцира при 63% (т.е. нормалната работ-
на проба не изключва диагнозата), този метод все 
пак има 4 пъти по-висока диагностична стойност 
спрямо неинвазивното ЕКГ мониториране [5]. Ди-
агнозата може да се заподозре при млади хора 
със структурно нормално сърце и с рецидивиращи 
синкопи, настъпващи закономерно при натовар-
ване, особено при наличие и на фамилност. При 
подобни пациенти насочващ към диагнозата може 
да бъде холтер-ЕКГ запис с гореописаната наход-
ка, като епизодите на камерна аритмия трябва да 
корелират с периодите на физическо натоварване 
(пациентът задължително трябва да си води днев-
ник на активността). 
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Фиг. 10. Работна проба с ЕКГ при пациентка с фамилна СРVТ и 
имплантиран постоянен пейсмейкър в режим AAI. А) ЕКГ в по-
кой, предсърдна стимулация. Б) ЕКГ при натоварване от 50 W с по-
литопна камерна бигеминия (V). В и Г) – ЕКГ при натоварване от 
75 W с куплети, триплети и залпове от полиморфна КТ. В някои 
от залповете в отв. V1-4 ясно личи двупосочност на QRS-ком-
плексите. В края на записа на панел Г – начало на предсърдна 
тахикардия

СИНДРОМ НА КЪСИЯ QT-ИНТЕРВАЛ

SQTS се дължи на свръхфункция на калиевия 
или загуба на функция на калциевия канал във 
фаза 2 на акционния потенциал. Това предизвик-
ва скъсяване на реполяризацията, което в ЕКГ се 
представя като къс QT-интервал. Засилената по 
този начин нехомогенност и трансмурална диспер-
сия на реполяризацията и скъсяването на рефрак-
терността създават субстрат за възникване на ка-
мерни и предсърдни аритмии (КМ, полиморфна КТ, 
предсърдно мъждене) [11].

Няма единодушие за точните диагностични 
стойности на QT-интервала. Общо-взето, приема 
се, че стойност на QTc ≤ 330-340 ms поставя диаг-
нозата, докато QTc ≤ 360 ms е диагностичен, ако 
има и поне едно от следните: потвърдена патоген-
на мутация; фамилна анамнеза за SQTS; фамилна 
анамнеза за внезапна смърт < 40-годишна възраст; 
преживян епизод на КТ/КМ при липса на структурно 
сърдечно заболяване [2, 3]. Според някои автори 
съществува половоспецифична разлика в стой-
ностите на QTc-интервала [11, 12].

При такива пациенти стандартната ЕКГ показва 
къс QT/QTc-интервал; практически липсващ ST-сег-
мент с почти директен преход на QRS-комплекса в 
Т-вълната, което скъсява и интервала от J-точката 
до върха на Т-вълната; висока, островърха, симет-
рична и с тясна основа Т-вълна; възможно е нали-
чия на U-вълни, разделени от Т-вълната от изоелек-
тричен сегмент. При ниски сърдечни честоти не се 
регистрира обичайното удължаване на QT-интер-
вала, а при високи сърдечни честоти липсва или 
почти липсва обичайното скъсяване. ЕКГ трябва 
да се прави при нормална сърдечна честота. Из-
мерването на QT-интервала се прави при честота 
< 100 уд./min (за предпочитане < 80 уд./min), за да 
се избегнат недостатъците на формулите за коре-
кция на QT-интервала при високи честоти. Трябва 
да се изключат други причини за вторично скъсява-
не на QT-интервала като хиперкалиемия, хиперкал-
циемия, ацидоза, дигиталисов ефект, катехолами-
нова стимулация [12].

За илюстративни ЕКГ примери на SQTS чи-
тателите се насочват към референция 13, коя-
то е свободно достъпна в интернет (https://doi.
org/10.1161/01.CIR.0000085071.28695.C4).

АРИТМОГЕННА КАРДИОМИОПАТИЯ

АКМ е структурно сърдечно заболяване, при 
което миокардът се замества от мастна или фибро-
мастна тъкан. Патологичният процес се дължи на 
генетичен дефект в десмозомните протеини, осъ-
ществяващи механичната връзка и предаването 
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на сигнали между отделните кардиомиоцити [14]. 
Фибромастното заместване създава субстрат за 
възникване на тахикардии с макрориентри меха-
низъм, затова и при АКМ по правило се регистри-
рат продължителни правилни мономорфни КТ. При 
това, поради прогресиращия ход на процеса пър-
воначално огнищните промени се разпространяват, 
започват да конфлуират и така става възможно при 
един и същи пациент да се регистрира повече от 
един морфологичен тип КТ. 

Прототип на АКМ е аритмогенната деснока-
мерна кардиомиопатия, която все още се диагно-
стицира много по-често. При нея КТ произхождат 
от дясната камера, ето защо по правило имат 
морфология на ЛББ, най-често с лява горна ос 
(фиг. 11), но е възможно оста да бъде и долна/
вертикална. 

По-характерни са обаче ЕКГ промените в сину-
сов ритъм. Те са деполяризационни и реполяриза-
ционни. Деполяризационните промени са предста-
вени от епсилон-вълната и от локализирано разши-
ряване на QRS-комплекса в отв. V1-3 и/или десен 
бедрен блок (ДББ), а реполяризационните – от не-
гативни/плоски Т-вълни [15, 16].

Епсилон-вълната (постексцитационна вълна) 
представлява малко колебание в ЕКГ, разпола-
гащо се на прехода на QRS-комплекса в ST-сег-
мента или в самия ST-сегмент (обикновено в на-
чалната му част). Израз е на забавено възбужде-
ние на участъците от ДК миокард, засегнати от 
болестния процес. Среща се при до 30% и е белег 
за напреднала болест. При АКМ със засягане на 
свободната стена на дясната камера и/или септу-
ма епсилон-вълната обикновено се регистрира в 
отв. V1-3 (фиг. 12). По-обширното разпростране-
ние на епсилон-вълната е белег за по-напредна-
ло заболяване. При засягане на дол ната стена на 
ДК/ЛК епсилон-вълната може да се регистрира в 
отв. II, III, aVF (фиг. 13) [17]. При много напред-
нало заболяване преобладава мастната тъкан и 
обемът на миокарда, който се възбужда със за-
къснение, става толкова малък, че може да не 
генерира достатъчно висока амплитуда на епси-
лон-вълната и тя не може да се види на стандарт-
на ЕКГ. В такива случаи при клинична суспекция 
за АКМ е необходимо да се направи модифици-
рана ЕКГ с отвежданията по Fontaine. Техниката е 
следната: индиферентният (черният) електрод се 
поставя на обичайното му място на десния крак. 
Останалите 3 периферни електрода (червен, 
жълт и зелен) се поставят както следва: черве-
ният – на manubrium sterni; жълтият – в областта 

на processus xyphoideus; зеленият – в областта 
на сърдечния връх (обикновено на мястото на V4) 
[18]. Прекордиалните електроди не се използват. 
Записват се отвеждания І, ІІ и ІІІ, след което аVR, 
aVL и aVF. Най-добре е да се направят поне 2 за-
писа с различна скорост (25 и 50 mm/s) и различ-
но усилване (1 и 2 cm/mV). При това често пъти 
става видима ясна епсилон-вълна (фиг. 14).

Смята се, че комбинирането на различни мето-
ди на ЕКГ запис увеличава честотата на детекция 
на епсилон-вълна – препоръчва се комбиниране 
на стандартна 12-канална ЕКГ, модифицирана ЕКГ 
по Fontaine и десни гръдни отвеждания (т.е. огле-
дално разполагане на прекордиалните електроди 
спрямо стандартното разположение). Различните 
методи по отделно осигуряват честота на детекция 
между 38% (стандартна ЕКГ и десни гръдни отвеж-
дания) и 50% (ЕКГ по Fontaine). Комбинирането на 
трите метода увеличава честотата на детекция на 
66% [18].

ДББ е относително рядка находка при АКМ и не 
спада към диагностичните критерии – пълен ДББ се 
среща при до 6%, а непълен ДББ в още около 12% 
[19]. Може да съществува изходно при поставяне на 
диагнозата, но по-често се развива впоследствие 
при проследяване. По правило е израз на забаве-
но възбуждение поради мастното заместване на ДК 
миокард, вкл. влакната на Purkinje, а не на забавено 
провеждане по самото дясно бедро, т.е. най-често 
това е миокарден или париетален, а не проксима-
лен блок (фиг. 13). 

В някои случаи липсва ДББ, но се регистрира 
смутено вътрекамерно провеждане в десните пре-
кордиални отвеждания под формата на неравно 
или леко назъбено възходящо рамо на S-зъбеца и/
или локализирано разширяване над 55 ms на тер-
миналната част на QRS-комплекса от най-дълбо-
ката точка на S-зъбеца до края на QRS-комплекса 
(фиг. 12А).

Инверсия на Т-вълните (или плоски Т-вълни) се 
регистрира обикновено в отв. V1-3, но е възможно 
да се регистрира и в по-обширна зона, което обик-
новено означава по-напреднало заболяване (фиг. 
12). Диагностичен критерий е при възраст над 14 
години. 

Диагнозата се базира на наличието на минима-
лен брой големи и/или малки критерии [15].

При АКМ, с доминиращо ЛК засягане, горе-
описаните ЕКГ промени са огледални, т.е. реги-
стрират се в отвежданията срещу ЛК – напр. не-
гативните Т-вълни са в отв. V4-6, І, aVL (табл. 2) 
[14, 17].
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Фиг. 11. КТ при пациент с АДКМ с типичен образ – морфология на 
ЛББ и лява горна ос. Скорост на записа 50 mm/s

Фиг. 12. Епсилон-вълна (посочена с наклонена черта) в прекорди-
алните отвеждания при пациенти с АДКМ. А) След първия и третия 
QRS-комплекс личи епсилон-вълна в отв. V2, V3 и дори V4; освен 
това в отв. V2 и V3 има локализирано разширяване на крайната 
част на QRS-комплекса над 55 ms, скорост на записа 50 mm/s; 
Б) Епсилон-вълна в отв. V1-3, скорост на записа 25 mm/s. И в двете 
ЕКГ се вижда инверсия на Т-вълните с обширно разпространение

Фиг. 13. 12-канална ЕКГ при пациент с АДКМ. На фона на развил се при проследяване ДББ ясно личи епсилон-вълна (посочена с 
наклонени черти) в множество отвеждания, вкл. в периферните. Амплитудата на епсилон-вълната в прекордиалните отвеждания е 
необичайно голяма
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 В заключение, правилната ЕКГ диагноза при 
някои генетични заболявания на сърцето, изявява-
щи се със синкопи и сърдечен арест или внезапна 
сърдечна смърт поради КТ или КМ, в много случаи 
е възможна на базата на стандартна или модифи-
цирана ЕКГ в синусов ритъм, или на провокационни 
проби. Това позволява по-нататъшните диагностич-
ни изследвания да бъдат насочени към определяне 
на прогнозата при конкретния пациент и към необ-
ходимостта от лечение и вида му.
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Резюме. Промените в атеросклеротичната плака – активиране на макрофаги, ерозия, руптура и тромбообразуване, са в 
основата на развитието на острия коронарен синдром (ОКС). Освен клиничната картина, ЕКГ, лабораторните, 
неинвазивните образни изследвания (ехокардиография, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс, 
миокардна сцинтиграфия), основен диагностичен инструмент е коронарната ангиография. Въпреки че е при-
ета за „златен стандарт“ в оценката на коронарната анатомия, коронарографията има редица недостатъци. 
Тя представя само лумена на съда, a съдовата стена в дълбочина остава нeоценена; увреждания като еро-
зия и разкъсване на плаката, а нерядко ограничена дисекация и неголям тромб остават неразпознати. През 
последните 3 десетилетия коронарната съдова диагностика се обогати с нови вътресъдови образни методи, 
каквито са вътресъдовия ултразвук (intravascular ultrasound – IVUS), оптично-кохерентната томография (optical 
coherence tomography – OCT) и коронарната ангиоскопия. Те създадоха нови възможности за точна диагностика 
на съдовите процеси, водещи до ОКС, в това число миокардния инфаркт, и помогнаха за прецизиране на пока-
занията, извършването и проследяването на перкутанните коронарни интервенции. Мястото и показанията за 
използване на вътресъдовите образни методи при болни с ОКС, са обект на настоящия обзор.
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Abstract. The atherosclerotic plaque changes – macrophages activation, erosion, rupture and thrombus formation form the basis 
for the acute coronary syndrome (ACS) development. Beside the clinical presentation, ECG, laboratory and noninvasive 
imaging tests (echocardiography, computer tomography, magnetic resonance imaging and myocardial scintigraphy), a 
pivotal diagnostic tool is the coronary angiography. Coronarography, even accepted as a „golden standard” in coronary 
anatomy estimation, has numerous disadvantages: it is presenting only the lumen of the vessel, but the vessel wall in 
its depth remains underestimated; alterations like plaque erosion and rupture, and not rarely localized dissection and 
small thrombus, remain undetected. During the last three decades the coronary vessel diagnostics has enriched with 
new intravascular imaging methods as intravascular ultrasound (IVUS), optical coherence tomography (OCT) and 
coronary angioscopy. They have established new opportunities for vascular processes leading to ACS exact diagnosis, 
including acute myocardial infarction, and helped to make more precise the indications, implementation and follow up of 
percutaneous coronary interventions. To discuss the place and indications for intravascular imaging methods in patients 
with ACS is the purpose of the present review. 
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УВОД

Острият коронарен синдром (ОКС) във всич-
ките му форми представлява често срещан ва-
риант на исхемична болест на сърцето [26]. В 
най-тежката си форма – миокардния инфаркт със 
ST-елевация (ST-Elevation Myocardial Infarction – 
STEMI), той е болест с висок процент смъртност 
и усложнения като сърдечна недостатъчност, ри-
тъмно-проводни нарушения, механични усложне-
ния (остра митрална недостатъчност, пробив на 
междукамерната преграда, разкъсване на сво-
бодната стена на лявата камера – ЛК, и др.), на-
лагащи сърдечна операция [31]. Освен класиче-
ските диагностични методи – анамнеза, статус и 
неинвазивни изследвания: ЕКГ, ехокардиография 
(най-често в условията на спешност), основен ди-
агностичен и терапевтичен метод е сърдечната 
катетеризация с коронарография и последваща 
коронарна катетърна интервенция – балонна ди-
латация и/или стентиране. Въпреки доказаните си 
качества коронарната ангиография страда от ня-
кои важни недостатъци. Тя дава представа само 
за просвета, лумена на съда, но не и за процеси-
те в съдовата стена. Освен това тя не дава пред-
става за състава на атеросклеротичната плака, 
както и за началните ѝ промени, които са в осно-
вата на нейната дестабилизация и на развитието 
на ОКС. Такива са изтъняването на фиброзната 
шапка и развитието на т.нар. плака с тънка фи-
брозна шапка (thin cap fi brotic atheroma – TICFA), 
ерозия, фисура и разкъсване на повърхността на 
атеросклеротичната плака, с образуване на „бял” 
(тромбоцитен) тромб. Навлезлите през последни-
те 3 десетилетия вътресъдови образни изследва-
ния – коронарна ангиоскопия, вътресъдов ултраз-
вук (intra vascular ultra sound – IVUS) [3, 21, 33] 
и оптично кохерентна томография – ОКТ (optical 
coherence tomography – OCT), с високата си раз-
делителна способност, предоставиха много нова 
информация за интимните процеси в съдовата 
стена, водещи до клинични последици [9, 13]. 
Макар и не толкова широко разпространена ко-
ронарната ангиоскопия също има важно значение 
за откриване на интимните механизми за възник-
ване на ОКС и последствията от коронарните ин-
тервенции [1, 16]. Освен това тези методи спомог-
наха за прецизиране на коронарните интервен-
ции и по-специално – коронарното стентиране. 
В настоящия обзор ще съпоставим предимствата 
и недостатъците на всеки от тези методи в диаг-
ностиката и процеса на перкутанните коронарни 
интервенции (ПКИ), както и становището на екс-
пертните документи по тези въпроси.

РОЛЯ НА ИНТРАКОРОНАРНИЯ УЛТРАЗВУК 
(ИКУЗ) ПРИ ПКИ

Цели на изследването с ИКУЗ преди 
коронарната интервенция
С вътресъдовите образни изследвания се оце-

няват количествени и качествени параметри на 
съда. Количествени характеристики в зоната на 
стенозата са: диаметър и площ на съда, процент 
стеноза като намаляване на диаметъра и площта, 
минималния луменен диаметър (МЛД) и минимал-
ната луменна площ (МЛП), дължина на стенозата, 
“натовареността с плака” (plaque burden) и др. Ка-
чествените характеристики са наличие на дисека-
ция, интрамурален хематом, тромб, калций, данни 
за позитивно и негативно ремоделиране, дебелина 
на фиброзната шапка, състав на плаката (посред-
ством виртуална хистология), атенюирана плака 
(плътна плака без наличие на клаций, създаваща 
ехографска „сянка” зад нея), наличие на странични 
клонове, оптимално място за поставяне на стента 
(optimal landing zone) и др. Всички тези данни оп-
ределят стратегията на коронарната интервенция 
като: дължина и диаметър на избрания стент, място 
на имплантирането му, необходимост от „подготов-
ка” на участъка за стентиране с предилатация с ба-
лони за високо налягане, ротаблация и т.н. [22]. 

Цели на изследването с ИКУЗ по време 
на коронарната интервенция
Показателите от изследването с ИКУЗ по вре-

ме на коронарна интервенция са отново количест-
вени и качествени. Количествени показатели са: 
постигнати диаметър и площ на лумена на съда, 
наличие и отстояние на неприлепналите стратове 
до стената на съда, отношение на най-големия към 
най-малкия диаметър на стентирания участък и др. 
Качествени – наличие на малапозиция на страто-
вете, недоразгъване на стента, ръбцови дисекации, 
“географско разминаване” (geographical miss), ин-
тимален пролапс, състояние на страничните клоно-
ве и др. Всички те дават представа за правилното 
поставяне на стента, както и за рисковете от крат-
косрочни (ранна стент-тромбоза) и дългосрочни 
(късна, много късна стент-тромбоза и рестеноза) 
усложнения от интервенцията.

Цели на изследването с ИКУЗ при 
проследяването след коронарна интервенция 
И отново имаме разделение на количествени и 

качествени показатели. Количествените са промя-
на в диаметъра и площта на стeнтирания участък 
спрямо постпроцедурните (lumen loss), процент на 
рестенозата (неоинтима, неоатеросклероза), про-
цент на стратовете с лоша апозиция и др. Качест-
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вени – оценка на състава на плаката посредством 
метода „виртуална хистология”. 

При подготовката за стентиране важен е избо-
рът на т.нар. „оптимален участък за поставяне на 
стента” (“optimal landing zone”). Това е частта от 
артерията проксимално и дистално от стенозата, в 
която има най-голям лумен и най-малко атероскле-
роза („натовареност с плака” по възможност < 50% 
от площта на съда). Аортоостиалната част на арте-
рията трябва да се покрие от стента, ако има нато-
вареност с плака > 50% от площта на съда.

Принципен подход за определяне на диаметъ-
ра на стента, независимо дали методът е ИКУЗ 
или ОКТ, е той да бъде равен на диаметъра на 
съда, измерен на нивото на външната елестична 
ламина (lamina elastica externa) в дисталния учас-
тък [25]. Трябва да се има предвид, че поради 
по-ниската проникваща способност на кохерент-

ната светлина размерите на съда според споме-
натия подход обичайно са по-малки при измерва-
не с ОКТ, отколкото с ИКУЗ. След поставянето на 
стента, неговия размер проксимално би могъл да 
се оптимизира с раздуване на балон с подходящ 
размер, спрямо този на проксималния участък. 
Като вариант на ИКУЗ би могъл да се направи 
опит за определяне на състава на атеросклеро-
тичната плака преди коронарната интервенция 
с помощта на „виртуална хистология” (virtual 
histology – VH) [20]. При този метод, въз основа на 
звуковата плътност на плаката, може да се напра-
ви извод за нейния хистологичен състав. На фиг. 
1 А и Б е представен наш случай на болен с ОКС, 
при който обичайната находка от ИКУЗ не подска-
за активност на плаката. Виртуалната хистология 
обаче разкрива, че плаката е с голямо некротично 
ядро и опасност от руптура.

 

А) ИКУЗ находка на ексцентрична плака, без данни за актив-
ност

Б) Същата плака, оценена с метода „виртуална хистология”, 
с данни за голямо некротично ядро. С червено е оцветена не-
кротичната тъкан, със зелено – фиброзата, а с бяло – калци-
евите отлагания

Фиг. 1

Оценката с вътресъдови образни методи при 
болните с ОКС включва изследване за наличие на 
спонтанна дисекация и руптура на фиброзната „шап-
ка” на атеросклеротичната плака, вътресъдов тромб, 
както и позитивно или негативно ремоделиране на 
съда. Спонтанната руптура на атеросклеротичната 
плака е най-често в страничните „рамена” на пла-
ката, на границата с незасегнатата от атеросклеро-
за стена. Позитивното ремоделиране, което пред-

ставлява увеличаване на външния размер на съда 
с включената в него плака, е по-честа находка при 
ОКС и носи по-голям риск от развитие на ОКС от не-
гативното ремоделирне, при което има намаляване 
на външния диаметър на съда в зоната на плаката в 
сравнение със здравите участъци [28]. Освен това, 
позитивното ремоделиране може да създаде непра-
вилна представа за размера на съда при избора на 
размер на поставяния стент. Поради него може да се 
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избере стент с по-голям размер от този на първона-
чалния размер на съда, което носи риск от руптура 
на артерията при разгъването на стента (фиг. 2 А, Б, 

В, Г). Както е известно, атеросклеротичната плака не 
променя обема си при дилатацията, а само се избут-
ва навън към съседните тъкани. 

А  Б 

В  Г 

Фиг. 2. А) ИКУЗ данни за концентрична плака в дисталния участък на дясната кронарна артерия, с умерена редукция на площта на 
съда; Б и В) Същата артерия в средния участък. Вижда се позитивното ремоделиране на съда с 5,3 cm2 увеличение на площта му и 
спонтанна руптура на плаката; Г) Същият съд – проксимално от дисекацията

Както казахме, обичайната ИКУЗ находка при 
ОКС, в това число миокарден инфаркт със ST-еле-
вация, може да включва руптура на атеросклеро-
тичната плака, тромб, позитивно ремоделиране, 
атенюирана плака, неравномерна калцификация 

и атером с „тънка шапка“. Y. J. Hong и сътр. при па-
циенти с ОКС описват руптура на плаката при 46% 
от болните със STEMI и 29% от болните с NSTEMI 
(p = 0.002). Установяват, че руптура на няколко 
плаки при един болен има тенденция да се сре-
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ща по-често при лицата със STEMI, в сравнение 
с NSTEMI (19% спрямо 13%, p = 0.14) [12]. ИКУЗ 
подпомага диагнозата и в случаите с неатероскле-
ротични стеснения на съдовете, каквито са мус-
кулните мостове и прегъвания на артериите. На 
фиг. 3 А, Б и В е представена находката от коро-

нарографията и ИКУЗ при болен с впечатление за 
50% остиална стеноза на ствола на лявата коро-
нарна артерия (ЛКА). Ултразвуковото изследване 
обаче показва липса на атеросклероза и наличие 
на прегъване на съда с минимално намаление на 
площта му (наш случай).

А) Коронарография. Впечатление за 50% остиална стеноза на 
ствола на ЛКА

Б) ИКУЗ в средния участък на ствола на ЛКА. Липсват атеро-
склеротични промени в стената на съда

В) ИКУЗ в остиума на ствола на ЛКА. Липсват атеросклеротични промени. Съдът е прегънат, с минимално намаление на площта му

Фиг. 3

Различните вътресъдови методи имат различ-
на стойност, що се отнася до откриването на пато-
логичните процеси в съдовата стена и лумена. На 
тези разлики ще се спрем по-късно.

Предсказващите показатели от ИКУЗ за тромбо-
за и рестеноза на стента при ПКИ са:

  недоразгъване на стента;
  протрузия на тромб в стента (при STEMI);

  проблеми (стенози, дисекации) в зоните пре-
ди и след стента;

  “географско разминаване” на стента със сте-
нозата.

Предимствата на водените с ИКУЗ коронарни ин-
тервенции в сравнение с провежданите само въз ос-
нова на данните от коронарната ангиография при бо-
лните с ОКС са обект на многобройни проучвания [2, 
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14, 37, 38]. Като цяло данните от тях сочат предимство 
на интервенциите, вродени с ИКУЗ, както по отноше-
ние на общите нежелани събития, така и по отделно 

за миокарден инфаркт, смърт и стент-тромбоза. На 
табл. 1 са дадени резултатите от метаанализите по 
отношение на нежелани събития в двете групи. 

Таблица 1. Метаанализите на проучвания, сравняващи IVUS водените с ангиографски водените МИС, ПКИ при 
болни с комплексни стенози и болни с ОКС, показват, че водените с IVUS ПКИ намаляват нежеланите събития, 
в това число ранните и късните стент-тромбози, миокардните инфаркти и смъртността при проследяване от ≥ 1 
г. [по 2, 6, 14, 15, 37, 38]

Общото заключение е, че водената с ИКУЗ ко-
ронарна интервенция е свързана с по-малко не-
желани събития при проследяването, в това чис-
ло по-ниска смъртност, миокардни инфаркти и 
стрент-тромбози.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ВОДЕНИТЕ С ИКУЗ И С 
ОКТ ПЕРКУТАННИ КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Оптично кохерентната томография има не-
колкократно по-висока разделителна способност 
спрямо вътресъдовото ултразвуково изследване. 
Това позволява визуализирането на много по-фи-
ни детайли от съдовата стена. След нейното ру-
тинно въвеждане в клиничната практика бяха раз-

работени проучвания, уточняващи мястото на ме-
тода в продготовката, провеждането и проследя-
ването на перкутанните коронарни интервенции. 
ОКТ е сравнявана с утвърдения ИКУЗ при болни 
с комплексни интервенции. Рандомизирано про-
учване при 70 болни с изследване на всички па-
циенти и с двата метода – ИКУЗ и OКT водена 
ПКИ – установява по-голям площ на стентирания 
участък при ИКУЗ (минимална площ от 7.1 спрямо 
6.1 mm2, p = 0.04) и по-малка натовареност с пла-
ка на ръба на стента (stent-edge plaque burden) 
(proximal edge 37.1 vs. 45.7%, p = 0.001; distal 
edge 33.3 vs. 40.3%, p < 0.001) сравнено с OКT 
[1 0]. Проучването OPINION (Optical Frequency 
Domain Imaging Versus Intravascular Ultrasound in 
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Percutaneous Coronary Intervention) показва тен-
денция към по-големи максимални балонни диа-
метри (3.28 спрямо 3.15 mm, p = 0.072) и по-голям 
следпроцедурен инстент ангиографски МЛД (2.63 
спрямо 2.56 mm, p = 0.058) с по-малко използван 
контраст (138 спрямо 164 ml, p < 0.001) при ИКУЗ 
спрямо OКT рамо [17]. В друго проучване ОКТ 
предикторите за свързани със стента събития са 
били сходни с тези от ИКУЗ: недоразтъване на 
стента и проблеми с проксималния и дисталния 
участък от съда [24]. Също така, трикратно по-го-
лямата разделителна способност на OКT спрямо 
ИКУЗ по отношение на малапозицията на стра-
товете не води до клиничнозначими разлики като 
предиктор на ранната или късната стент-тромбо-
за или рестеноза [30].

КОРОНАРНА АНГИОСКОПИЯ

Коронарната ангиоскопия е визуализиране 
на вътрешната повърхност на артериите посред-
ством катетър с фиброоптични нишки за наблю-
дение и осветление на съда. За извършване на 
изследването кръвотокът по артерията се спира 
чрез раздуване на мек балон в проксималната 
част на съда и измиване на кръвта с физиоло-
гичен серум. Изследват се видът, включително 
цветът на атеросклеротичната плака, наличието 
на ерозии, фисури разкъсвания на плаката, об-
разуване на вътресъдови тромби (бял, смесен 
и червен тромб), кръвоизливи в стената, покри-
ването на поставените стентове с ендотел и др. 
Нормалният цвят на здравата вътрешна съдова 
повърхност е седефенобял, докато атероскле-
ротичната плака има от белезникав (фиброзна 
плака) до светло-, тъмно- и кафеникавожълт цвят 
(богата на липиди плака с тънка фиброзна шапка) 
(фиг. 4).

Доказано е, че различните по цвят атероми ре-
агират по различен начин на механичната травма 
при балонна дилатация [1]. Богатата на липиди и 
с тънка фиброзна шапка жълта атерома реагира с 
по-чести дисекации, тромбообразуване и хемора-
гии в съдовата стена. При острия коронарен синд-
ром преобладават усложнените плаки – с ерозии, 
фисури, разкъсвания и прилепнал тромб [11, 19, 
27]. Доказано е, че коронарната ангиоскопия пре-
възхожда ангиографията по отношение на открива-
нето на тромби и дисекация на съда [5]. Тъмно- до 
кафеникавожълтите плаки и тези с блестяща жълта 
повърхност се смятат за склонни към руптура [34]. 
Цветът на плаката се степенува посредством коло-
риметрия и са провеждани проспективни изследва-
ния за връзката между него и последващи нежела-
ни събития като ОКС [36]. Правени са проучвания 

за определяне на състава на плаката чрез оцветя-
ване с багрила и посредством флуороскопска ан-
гиоскопия с близка до инфрачервената светлина 
(near-infrared fl uorescence angioscopy) [8, 35]. Мно-
жество проучвания определят ангиоскопските кри-
терии за вулнерабилна плака [36]. Особено ценна 
е коронарната ангиоскопия за откриване на непъл-
ното покриване с тъкан на опорите на коронарните 
стентове [3, 23, 32]. Недостатъците на ангиоскопи-
ята са необходимостта от спиране на кръвотока по 
време на изследването на съда, погледът „напред“ 
под определен ъгъл в съда, което не позволява ог-
леждане на всички детайли, и липсата на оценка на 
стената на съда в дълбочина. В литературата има 
проучвания, сравняващи коронарографията, коро-
нарната ангиоскопия и ИКУЗ преди и след балонна 
коронарна дилатация [29].

Фиг. 4. Различни по цвят атероми. Промяната от бял към свет-
ложълт, тъмножълт и жълтокафяв цвят говори за все по-голямо 
липидно ядро, по-тънка фиброзна шапка и по-висока склонност-
та към руптура на атеросклеротичната плака (по 18)

На табл. 2 е представена наша обобщена оцен-
ка на качествата на всеки един вътресъдов метод 
при изследване на коронарните артерии.
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Таблица 2

Показател ИКУЗ ОКТ Ангиоскопия

Тромб + +++ +++

Дисекация ++ +++ +

Ерозия +/- +++ +++

Калций +++ +++ -

Апозиция на стратовете, 
непосредствено след ПКИ ++ +++ +/-

Покриване на стратовете 
с ендотел при проследя-
ването

++ +++ ++/+++

Размери на съда +++ +++/- -

ПРЕПОРЪКИ НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА 
НА EUROPEAN ASSOCIATION OF PERCUTANEOUS 
CORONARY INTERVENTIONS (EAPCI) 
ЗА МЯСТОТО НА ВЪТРЕСЪДОВИТЕ ОБРАЗНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПКИ [25]

  ИКУЗ водената ПКИ подобрява клиничния 
резултат особено при някои подбрани групи болни 
– такива с хронични оклузии и дълги стенози. Има 
данни, че ИКУЗ и OКT водените ПКИ са със сходни 
клинични резултати.

  ПКИ на стволовите стенози би трябвало да се 
провеждат с ИКУЗ или ОКТ контрол, с изключение 
на остиалните стенози.

  Има силни показания за ИКУЗ и ОКТ водене 
на ПКИ при комплексни коронарни стенози и при 
болни с ОКС!

  ОКТ би могла да се предпочете поради лесно-
то приложение и наличния незабавен автоматичен 
анализ.

  Допълнително предимство има ОКТ при от-
криване на механизмите за стент-тромбоза и ресте-
ноза, и при поставяне на биоразградими стентове.

  ИКУЗ водена ПКИ се предпочита при повишен 
риск от контраст-индуцирана нефропатия (КИН) по-
ради по-малкото количество контрастно вещество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вътресъдовите образни изследвания спома-
гат за по-прецизна оценка на стентирания учас-
тък преди, непосредствено след и при просле-
дяването на болни с ПКИ, в това число с ОКС. 
Тяхното приложение улеснява процедурата и 
води до по-добри клинични резултати. ИКУЗ и 
OКT водените ПКИ са със сходен резултат. ОКТ 
има предимство при изясняване на причините за 
стент-тромбоза и рестеноза. ИКУЗ има предим-
ство за определяне размерите на съда и при бол-
ни с повишен риск от КИН.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

Човешкото тяло е гостоприемник на огромен 
брой микроорганизми, включително бактерии, ви-
руси, протозои, археи и гъби, които са коменсална 
микрофлора, населяваща основно червата. Чрев-
ната микрофлора се доминира от два бактериални 
вида Bacteroidetes и Firmicutes, съставляващи над 
90% от наличната човешка чревна микрофлора. В 
червата освен това се срещат Actinobacteria, Cya-
nobacteria, Fusobacteria, Proteobacteria и Verrumi-
crobi [1] (фиг. 1).

Хората са коеволюирали с тези микроорганизми 
във взаимно полезно съжителство. Докато микроор-
ганизмите се възползват от постоянното снабдяване 
със субстрати от човека, гостоприемникът се обла-
годетелства от активностите на микроорганизмите 
като образуване на есенциални витамини (например 
витамини К и В), усвояване на въглехидратите, „обу-
чение” на имунната система и продукция на сигнални 
молекули, включително късоверижни мастни кисели-
ни и вторични жлъчни киселини. Бактериалните гени 
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(микробиом) в червата надвишават по брой много-
кратно човешките гени [2]. Микроорганизмите могат 
да повлияват физиологията на гостоприемника, но 
външни фактори като генетика, хранителен режим, 
фармакологични средства, начин на живот и хигие-
на също влияят върху бактериите [3]. От изброените 
фактори най-важна е ролята на диетата за многоо-
бразието на микрофлората (фиг. 2).

Въпреки описаните благоприятни ефекти, из-
следвания от последните 10 години демонстрират, 
че микроогранизмите се свързват с атеросклероза-
та и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), както и 
със затлъстяването и захарния диабет тип II.

Настоящият обзор има за цел да запознае чи-
тателите с най-новите доказателства за връзката 
между чревната микрофлора и атеросклерозата.

Фиг. 1. Области на човешкото тяло, населявани от микрофлора, повлияваща ате-
росклерозата (преработено по [1] със специалното разрешение на Nature Reviews 
Cardiology, Springer)

Фиг. 2. Фактори, повлияващи състава на чрев-
ната микрофлора

РОЛЯ НА ОРАЛНАТА И ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Развитието на атеросклеротичните плаки може 
да се повлиява от далечна инфекция или от директ-
на инфекция на клетките на съдовата стена. Този ме-
ханизъм се подкрепя от доказването на бактериална 
ДНК в атеросклеротичните плаки [4, 5]. Бактериите, 
наблюдавани в плаките, са открити и в други части на 
тялото, предимно в устната кухина и червата, които 
могат да служат като резервоар за тези потенциално 
патогенни микроорганизми. Установена е асоциация 
между периодонталните болести и кардиоваскулар-
ните заболявания, както и между лошия зъбен статус 
и острия миокарден инфаркт [6]. В голямо проучване, 
включващо почти 12 000 участници, лошата орална 
хигиена се свързва с повишен риск от фатален и не-
фатален сърдечно-съдов инцидент (като миокарден 
инфаркт, коронарна артериална байпас-графт опе-
рация, коронарна перкутанна интервенция, инсулт и 

сърдечна недостатъчност) и нискостепенно възпале-
ние, демонстрирано чрез повишени нива на C-реак-
тивен протеин и фибриноген [7]. Въпреки че механи-
змът е неясен, тези открития показват, че бактерии 
от устната кухина вероятно мигрират до съдовете, 
където могат да повлияват растежа и стабилността 
на атеросклеротичите плаки. 

Освен устната кухина, червата също са източ-
ник на микроорганизми, които се свързват със ССЗ. 
Чрез генно секвениране се установява, че пробите 
от фецес на 13 здрави индивиди и 12 пациенти със 
симптоматична атеросклероза (миокарден инфаркт 
или цереброваскуларен инцидент) се различават в 
няколко аспекта. Родът Collinsella се среща при па-
циентите със симптоматична атеросклероза, дока-
то Eubacterium и Roseburia – при здравите контро-
ли [8]. Изобилието на чревни микроогранизми като 
Bacteroides, Clostridium и Lactobacillales е доказано, 
че предсказват коронарна болест. При пациентите 
с коронарна болест броят на Lactobacillales и съот-
ношението на Firmicutes към Bacteroidetes се уве-
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личава в сравнение с контроли, докато броят на 
Bacteroidetes намалява [9]. Необходими са обаче 
изследвания, изясняващи подлежащия механизъм 
и определящи дали променената микрофлора при-
чинява или просто е маркер за коронарна болест. 

Инфекция и възпаление
Инфекциите повлияват развитието на атеро-

склерозата по два основни механизъма: директна 
инфекция на клетките на съдовата стена, при кое-
то се създава област, податлива на образуване на 
лезия, или индиректна инфекция на място, отда-
лечено от атеросклеротичната плака, което акти-
вира имунната система и на свой ред увеличава 
системния възпалителен отговор. Независимо дали 
населяват определени повърхности и области или 
циркулират със системния кръвоток, бактериите 
взаимодействат чрез своите молекулярни антиген-
ни структури (microorganism associated molecular 
patterns) с вид „структуроразпознаващи рецептори” 
на гостоприемника (pattern recognition receptors). 
Тези интеракции промотират развитието на хронич-
но възпаление в гостоприемника [10].

Микрофлора в плаката. Наличието на бактери-
ална ДНК в човешките атеросклеротични плаки е 
демонстрирано с различни техники и при различни 
пациенти. Една от най-честите бактерии, открити в 
атеросклеротичните плаки, е Chlamydia pneumoniae 
[11], причиняващи инфекции на респираторния тракт. 
Освен C. pneumoniae над 50 бактериални вида са 
доказани в атеросклеротичните плаки, докато никак-
ви бактерии не се откриват в контролните тъкани [4]. 
Подобрените техники на секве-
ниране и биоанализ на бакте-
риалните 16S rRNA гени оси-
гуряват детайлна представа за 
бактериалното съдържание на 
атеросклеротичните плаки. До-
като бактериалната ДНК при-
надлежи основно на Firmicutes 
и Proteobacteria phyla [5, 12], 
бактериалната ДНК на по-
тенциално патогенни семей-
ства, като Helicobacteraceae и 
Neisseriaceae, е установено, 
че е по-многобройна в атеро-
склеротичните плаки на симп-
томни пациенти, отколкото при 
асимптомни [13]. Въпреки че 
наличието на бактериална ДНК 
в атеросклеротичните плаки е 
доказано, не се знае дали ин-
фекцията отключва или потен-
цира тяхното развитие. 

Инфекциозни агенти. От 
първата половина на XIX век 
инфекциите от вирусен или 

бактериален характер се считат за причинител на 
атеросклерозата. Тези инфекциозни агенти включ-
ват бактерии като C. pneumoniae и H. pylori, перио-
донтални микроорганизми и вируси като цитоме-
галовирус, хепатитни, инфлуенца вируси, HIV [14]. 
Рискът от миокарден инфаркт или инсулт е устано-
вено, че се увеличава след инфекция на респиратор-
ния тракт или уринарна инфекция [15]. Този ефект е 
най-силно изразен през първите дни на инфекцията, 
като рискът постепенно намалява след това. Още 
преди повече от 30 години изследвания установяват, 
че инфекция обикновено от вирусен произход, може 
да преципитира или клинично да напoдобява остър 
миокарден инфаркт. Миокардната биопсия в тези 
случаи потвърждава, че миокардитът може перфект-
но да имитира миокарден инфаркт. Биопсичният ма-
териал доказва наличието на коронарен артериит 
с вазоспазъм и тромбоза. Инфекциозните агенти (и 
по-специално виремията) повишават агрегацията на 
тромбоцитите с последваща лиза и освобождаване 
на вазоактивни вещества, отговорни за коронарната 
тромбоза и вазоспазъм [16]. 

В изследване, включващо 1100 пациенти, 
гастроентерит, причинен от Escherichia coli, не 
увеличава риска от кардиоваскуларен инцидент 
(миокарден инфаркт, инсулт или сърдечна недос-
татъчност) в сравнение с 11 000 контроли [17]. Спе-
цифична бактериална инфекция, последвана от ак-
тивация на имунната система и увеличени нива на 
проатерогенни инфламаторни молекули, вероятно 
допринася за вулнерабилността на плаката и обра-
зуването на тромб (фиг. 3).

ТМАО триметиламин-N-оксид, Ca2+ калций, ЕК ендотелните клетки, ГМК гладкомускул-
ните клетки, TGF  трансформиращ растежен фактор

Фиг. 3. Роля на ТМАО в развитието на атеросклерозата, тромбозата, сърдечната недостатъч-
ност и бъбречната увреда (преработено по [10], със специалното разрешение на от Nature 
Reviews Мicrobiology, Springer)
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За да се провери дали съществува каузална 
връзка между бактериалната инфекция и ССЗ, са 
проведени няколко рандомизирани плацебо-кон-
тролирани проучвания, които тестват ефекта на ан-
тибиотичното лечение. Тези проучвания доказват, 
че няма полза от антибиотично лечение при паци-
енти с коронарна болест [18, 19]. Негативните ре-
зултати са до голяма степен неубедителни, тък като 
продължителността на лечението може да е много 
кратка или терапията да е започната твърде късно. 
Освен това антибиотиците, използвани в тези про-
учвания, не покриват всички бактерии, обитаващи 
човешкото тяло. 

Продължителното лечение с антибиотици може 
да предизвика странични ефекти. След антибио-
тична терапия се наблюдава дълготрайно намаля-
ване на многообразието на микрофлората. Прило-
жението им рано след раждането при мишки про-
меня коменсалната чревна микрофлора и индуци-
ра затлъстяване и инсулинова резистентност [20]. 
Подобни ефекти се установяват и при хора. Прило-
жението на антибиотици при бебета през първите 
6 месеца след раждането води до затлъстяване в 
детска възраст [21]. 

Toll-like рецептори и атеросклероза. Без зна-
чение дали инфекцията е локална или системна, 
имунната система реагира на компонентите на ми-
кроорганизмите и в резултат на това се активират 
няколко инфламаторни пътя. Един от тези пътища 
включва toll-like рецепторите (TLR). TLR са семей-
ство рецептори, разпознаващи компоненти на мем-
браната и имащи важна роля за имунната защита 
на гостоприемника срещу различни патогени [22]. 
Екпресията на TLR4 се увеличава в човешките ате-
росклеротични лезии, основно в макрофагите [23]. 

Гризачите не развиват спонтанно атеросклеро-
за. Чрез генна модификация се създават мишки, 
лишени от аполипопротеин Е (ApoE−/−). В резул-
тат на това при тях се наблюдава нисък клирънс 
на липопротеините с последващо акумулиране в 
кръвта на частици, богати на холестеролов естер, 
и по този начин се стимулира развитието на атеро-
склеротични плаки. Моделът ApoE−/− мишки e един 
от най-често използваните за изучаване на атеро-
склерозата [24].

Franck и сътр. създават първия експеримента-
лен модел на ерозия на плаки при мишки и уста-
новявят, че ключова роля за нея има мобилизира-
нето на неутрофили, натрупването на хиалурон и 
активирането на TLR2, което води до апоптоза на 
ендотелните клетки и образуването на тромб. Ос-
вен това загубата на функцията на неутрофилите 
и недостатъчност на TLR2 намаляват увредата 
на ендотелните клетки и локалната тромбоза [25]. 
Въп реки убедителните данни за връзката между 

възпалението и атеросклерозата при животни, до-
казателствата при хора са все още оскъдни. 

ЕФЕКТИ НА МИКРОФЛОРАТА ВЪРХУ ЛИПИДНИЯ 
МЕТАБОЛИЗЪМ 

Освен инфекциите и бактериите в атероскле-
ротичните плаки, чревната микрофлора повлиява 
ССЗ и чрез регулацията на метаболизма на гос-
топриемника, включително холестероловия и ли-
пидния метаболизъм. Всъщност чревната микро-
флора понастоящем се счита, че има централна 
роля в патогенезата на метаболитните заболявания 
с нискостепенно възпаление, като затлъстяване и 
диабет, които се асоциират със ССЗ [26]. Късове-
рижните мастни киселини, продуцирани от чревни-
те бактерии, повлияват ключови метаболитни пъти-
ща, като инсулиновата сигнализация, образуването 
на инкретин, както и възпалението [27].

Плазмени нива на липидите при ССЗ, регу-
лирани от микрофлората. Няколко изследвания 
проучват връзката между чревната микрофлора, 
липидния метаболизъм и сърдечно-съдовите забо-
лявания. Пациентите с атеросклероза имат проме-
нен липиден метаболизъм. При тях бактериални-
те видове в устната кухина и червата корелират с 
плазмените нива на холестерола [5], служейки като 
потенциални биомаркери за болестта. Освен това 
разнообразието на бактерии (броят на идентифи-
цираните бактериални щамове), както и специфич-
ни щамове се асоциират с индекса на телесната 
маса (ИТМ), нивата на триглицеридите и HDL, до-
като подобна ясна корелация с нивата на общия хо-
лестерол и LDL не е установена [28].

Сигнализиране чрез жлъчните киселини. Чрев-
ната микрофлора повлиява метаболизма на холес-
терола и липидите чрез жлъчните киселини и рецеп-
торът за жлъчни киселини (известен като фарнезо-
ид X-рецептор, FXR). Жлъчните киселини са важни 
за абсорцията на липидите и мастноразтворимите 
витамини от храната. Първичните жлъчни кисели-
ни се синтезират от холестерола в черния дроб и 
след това се конюгират с таурин или глицин. В тън-
кото черво те претърпяват деконюгация от бакте-
риалната хидролаза и по-нататък се метаболизират 
в дебелото черво, което води до образуването на 
вторични жлъчни киселини. Веднъж модифицирани 
от чревната микрофлора, вторичните жлъчните ки-
селини навлизат в порталната циркулация, където 
могат да изпълняват ролята на сигнални молекули, 
като се свързват с фарнезоидния X-рецептор. FXR 
е нуклеарен рецептор, регулиращ физиологични 
процеси като глюкозния и липидния метаболизъм 
[29]. В черния дроб медиираната от жлъчните ки-
селини активация на FXR регулира метаболизма 
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на триглицеридите и по-специално продукцията на 
VLDL и de novo липогенезата. Сигналите чрез FXR 
в тънкото черво е доказано също, че регулират сте-
атозата и затлъстяването [30, 31], като FXR намаля-
ва абсорбцията на липидите в червото [32].

Данните относно ефекта на FXR върху разви-
тието на атеросклерозата са противоречиви. Мишки, 
които са без FXR рецептори, имат нарушен метабо-
лизъм на HDL и на обратния транспорт на холесте-
рола и като последствие развиват хиперхолестеро-
лемия [33]. Други изследвания, използващи FXR аго-
нисти при мишки, които са податливи на развитието 
на атеросклероза, също предполагат протективна 
роля на този рецептор в атерогенезата [34].

ДИЕТА И МЕТАБОЛИТИ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ

Чревната микрофлора взаимодейства с компо-
ненти на диетата [35] и доказателствата, получени 
през последните 5 години в тази насока, предпола-
гат, че метаболити на микроорганизмите могат да 
промотират или предотвратяват сърдечно-съдови-
те заболявания. Всъщност микрофлората в чрев-
ния тракт е ключов „метаболитен филтър” на ди-
етата ни, тъй като може да превръща хранителните 
съставки в метаболити, някои от които повлияващи 
патогенезата на атеросклеротичните ССЗ [36].

Хранителен режим, стимулиращ атероскле-
розата. Западният начин на хранене, 
богат на холестерол, мазнини и за-
хари, стимулира възпалението [37] и 
се свързва с метаболитните болести 
и атерогенезата. Освен това насите-
ните мастни киселини от Западната 
диета увеличават активността на ен-
дотоксините в плазмата, което може 
да се дължи на променения състав на 
микрофлората и/или на увеличената 
транслокация на микроорганизми през 
интестиналната бариера [38, 39].

ТМАО. Компоненти на диетата 
също участват в атерогенезата. Такъв 
пример е проатерогенният метаболит 
триметиламин-N-оксид (TMAO), който 
се образува при метаболизирането от 
микроогранизмите на фосфатидилхо-
линa, съдържащ се в червеното месо, 
яйцата и мидите. Фосфатидилхолинът 
се метаболизира от чревната микро-
флора, при което се получава триме-
тиламин (ТМА), преобразуващ се впо-
следствие в черния дроб от флавинмо-
нооксигеназата в ТМАО. Плазмените 
нива на метаболитите на фосфатидил-
холинът и други ТМАО-продуциращи 

молекули, включително L-карнитин и -бутиробета-
ин се свързват с увеличен риск от сърдечно-съдови 
заболявания [40, 41]. Увеличените нива на ТМАО 
корелират с повишен риск от кардиоваскуларни ин-
циденти [42], по-висока честота на ССЗ [43], лоша 
прогноза и повишена смъртност [44]. 

Li и сътр. [45] изследват връзката между нива-
та на ТМАО и сърдечно-съдовия риск при пациенти 
с остър коронарен синдром. Проучването доказва, 
че повишените плазмени нива на ТМАО се асо-
циират с повишен риск от големи сърдечно-съдови 
събития (MACE – включващи миокарден инфаркт, 
инсулт, нужда от реваскуларизация или смърт) на 
30-ия ден и на 6-ия месец. Нивото на ТМАО е също 
съществен предиктор за дългосрочна смъртност (7 
години). Интересно, че нивата на ТМАО при постъп-
ването предсказват повишен риск от MACE дори 
при пациенти, които първоначално са били с нега-
тивен тропонин Т. Авторите предполагат, че ТМАО 
може да се използва за рискова стратификация на 
пациентите с вероятен остър коронарен синдром. 
Така ТМАО не само допринася за атеросклерозата, 
но е и маркер за повишен сърдечно-съдов риск.

Освен с атеросклерозата и тромбозата ТМАО се 
асоциира и с други процеси и кардиометаболитни 
заболявания като хипертрофия на сърцето, сърдеч-
на фиброза, хронична бъбречна недостатъчност, 
захарен диабет тип II и затлъстяване [10] (фиг. 4).

FXR  фарнезоиден X-рецептор, FMO3 флавинмонооксигеназа 3, Cyp7a1 хо-
лестерол 7α-монооксигеназа, Cyp27a1 стерол 27-ходроксилаза, ТМА тримети-
ламин, TMAO триметиламин N-оксид, ОТХ обратен транспорт на холстерола, 
АН артериално налягане

Фиг. 4. Пътища на повлияване на атеросклерозата от чревната микрофлора (прера-
ботено по [1] със специалното разрешение на Nature Reviews Cardiology, Springer)
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И до днес механизмите, чрез които ТМАО до-
принася за развитието на атеросклерозата, са само 
частично разгадани. Те вероятно включват множес-
тво пътища и са проучени само при животински 
модели. Изследване при мишки, публикувано през 
2015 г., показва, че размерът на аортните лезии ко-
релира положително с плазмените нива на ТМАО 
и обратно пропорционално с нивата на холин [46]. 
При ApoE−/− мишки, хранени с холин, броят на 
макрофагите в аортните лезии, както и на пенести-
те клетки, е редуциран, когато продукцията на ТМА 
е потисната с антибиотици [40].

ТМАО може да допринася за атеросклерозата 
и чрез инхибиране на обратния транспорт на хо-
лестерола. ТМАО също така вероятно активира и 
тромбозата, тъй като повишените нива на ТМАО се 
асоциират с по-висока честота на тромботичните 
инциденти и активация на тромбоцитите [47]. Фар-
макологичната елиминация или намаляването на 
плазмените нива на ТМАО е потенциален терапев-
тичен подход, който може да редуцира атероскле-
ротичните сърдечно-съдови инциденти.

Превенция на атеросклерозата чрез диетата. 
Модулирането на начина на хранене може да се из-
ползва за превенция на атеросклерозата. Повечето 
изследвания обаче предоставят само асоциативни 
данни, като липсват такива, показващи механизма. 
Благоприятният за здравето ефект на фибрите ве-
роятно се дължи на намаляването на плазмените 
нива на LDL [48]. Възможно е фибрите в диетата и 
индиректно да повлияват ССЗ чрез регулацията на 
глюкозния метаболизъм. 

Пребиотиците са растителни фибри, подобрява-
щи състава и функцията на чревната микрофлора. 
ApoE−/− мишки, хранени с пребиотични полизаха-
риди, имат по-ниски нива на холестерол и по-малко 
атеросклеротични лезии в сравнение с контролни 
мишки [49]. Пробиотиците са живи бактерии с бла-
гоприятни за здравето ефекти. Лактобацилите са 
пробиотици, използвани често при животински мо-
дели на ССЗ с различни резултати, вероятно дъл-
жащи се на щам-специфични ефекти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Атеросклерозата е комплексна болест и зато-
ва е трудно да се разгадаят подлежащите ѝ ме-
ханизми. Нарастващ брой изследвания показват, 
че микрофлората има роля при това заболяване. 
Микрофлората може да повлиява атеросклерозата 
чрез стимулиране развитието на плаките посред-
ством активация на имунната система, промяна на 
метаболизма на холестерола и продукцията на бак-
териални метаболити (като ТМАО). Взети заедно 
всички тези процеси могат да инициират, но по-ве-

роятно е да поддържат и стимулират, нарастването 
на плаките и тяхната руптура. Специфичните бак-
териални инфекции вероятно са от второстепенно 
значение за прогресията на атеросклерозата и на-
личието на бактериална ДНК в атеросклеротични-
те плаки може да отразява вместо това системна 
инфекция и/или поглъщане на бактерии от макро-
фагите. Въпреки всичко, бактериалните инфекции 
могат да допринасят за руптурата на плаките. Фиб-
рите от диетата, модулацията на състава на микро-
флората или регулацията на пътищата, продуцира-
щи проатерогенни метаболити, като ТМАО и други 
молекули, представляват потенциални терапевтич-
ни подходи. 
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Резюме. Цел: Целта на проучването е да изследва систолната и диастолната функция на дясна (ДК) и лява камера (ЛК) 
при пациенти с постоянен електрокардиостимулатор чрез 2D и speckle tracking (STE) ехокадиография. Материал 
и методи: В проучването бяха включени 53-ма последователни пациенти, оценени ехокардиографски непосред-
ствено преди имплантацията и след средно 8 месеца след имплантацията. Функцията на ЛК и ДК беше оценена 
чрез 2D ехография, тъканен доплер (TDI) и speckle tracking ехокардиография (STE). Пациентите бяха разделени в 
2 групи в зависимост от кумулативния процент камерна стимулация (Cum%VP) във: група 1 с < 40% в DDD режим 
или < 80% при VVI режим (n = 20; 38%) и група 2 с > 40% в DDD или > 80% при VVI режим (n = 33; 62%). За да се 
намали междуоператорната вариабилност изследването се проведе от един оператор. Резултати: В група 1 реги-
стрирахме сигнификантно понижение на лонгитудиналния стрейн на ДК (GLS-RV от -22.00% до -18.58%, p = 0.009; 
95% CI -5.88 до -0.95) и на лонгитудиналния стрейн на свободната стена на ДК (GLS-RVfw от -21.66% до -19.11%, p 
= 0.034; 95%CI -4.89 до -0.21) без да се регистрира сигнификантна промяна на лонгитудиналния стрейн (GLS-LV) и 
фракцията на изтласкване (ЛКФИ) на лявата камера (ЛК). В група 2 също се регистрира сигнификантно понижение 
на GLS-RV (от -20.01% до -18.34%; p = 0.048, 95%CI 0.041 to 0.049) и GLS-RVfw (от -22.73% до -19.04%; p = 0.049, 
95%CI -29.21 до -24.16). Наблюдава се и статистически значима редукция на GLS-LV (от -20.37% до -17.49%; p = 
0.027, 95% CI 0.027 до 0.031), без да се регистрира динамика при ЛКФИ (p = 0.104). При индиректна оценка на 
наляганията на пълнене чрез отношението Е/Е`m, в група 1 се регистрира повишение на отношението от 10.68 ± 
4.5 до 14.31 ± 5.1 (p = 0.002) и тенденция за повишение в група 2 от 13.5 ± 1.5 до 16.6 ± 1.1 (p = 0.14). Заключение: 
При краткосрочно проследяване постоянната електрокардиостимулация доведе до субкилнично влошаване на ДК 
функция при всички пациенти и влошаване на ЛК функция само при пациентите с по-висок кумулативен процент 
камерна стимулация Cum%VP, без влошаване на ЛКФИ.
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Abstract. Aim: The aim of the study was to assess right ventricular (RV) and left ventricular (LV) systolic and diastolic function in 
patients with permanent pacemaker using 2D and speckle tracking echocardiography (STE). Methods: We examined 
53 consecutive patients, before implantation and at а mean of 8 months after implantation. LV and RV functions were 
assessed with 2D echocardiography, tissue Doppler imaging (TDI) and STE. The patients were divided according to the 
percentage of cumulative ventricular pacing (CumVP%): Group 1 with < 40% in DDD mode or < 80% in VVI mode (n = 
20;38%) and Group 2 with > 40% in DDD or > 80% in VVI mode (n = 33;62%). To avoid inter- and intraobserver variability 
the measurements were performed by a single experienced operator. Results: During a mean follow-up of 8 months in Group 1 we 
found signifi cant worsening of GLS-RV (from -22.00% to -18.58%, p = .009) and RV free wall strain (-21.66% to -19.11%, p = .034), 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Няколко проучвания показват, че конвенционал-
ната апикална ДК стимулация води до промяна в 
модела на електрическа и механична активация на 
сърцето. Индуцираната механична диссинхрония 
може да доведе до прогресивно влошаване на сис-
толната и диастолната функция на ЛК, което води 
до поява на признаци и симптоми на сърдечна не-
достатъчност [14]. Тези ефекти са от особено кли-
нично значение при пациентите, зависими от елек-
трокардиотимулатора, които имат ЛК дисфункция 
преди имплантирането на постоянен електрокарди-
остимулатор (ПЕКС) [3, 17]. 

Въпреки това пациентите с изходна нормална 
сърдечна функция също могат да бъдат засегнати 
от вредните ефекти на ДК стимулация [5, 7, 14]. 
Това обаче не означава непременно, че при всички 
пациенти конвенционалната сърдечна стимулация 
влошава сърдечната функция чрез индуцираната 
механична диссинхрония. Развитието на механич-
ната диссинхрония и свързаната с нея дисфункция 
на ЛК в условия на хронична ДК стимулация, из-
глежда, е индивидуален и сложен процес. Това би 
обяснило защо някои хора с нормална изходна ЛК 
функция, които са по-голямата част от реципиенти-
те на ПЕКС, са податливи на потенциално вредните 
ефекти от ДК стимулация, докато други не са [5]. 
Малко проучвания досега са изследвали ефекта 
на апикалната ДК стимулация върху ДК функция 
и как ДК функция е засегната от индуцираната ЛК 
диссинхрония и евентуално ЛК дисфункция.

ЦЕЛ

Целта на проучването е да се изследват систолна-
та и диастолната функция на дясна (ДК) и лява камера 
(ЛК) при пациенти с постоянен електрокардиостимула-
тор чрез 2D и speckle tracking (STE) ехокадиография.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Контингент
Бяха включени 53-ма последователни пациен-

ти, с твърда индикация за имплантация на ПЕКС, 

без признаци или симптоми на сърдечна недос-
татъчност (СН) и данни за понижена фракция на 
изтласкване на лявата камера (ЛКФИ). За целите 
на изследването включихме само пациенти със за-
пазенa ЛКФИ (pEF) или умерено понижена (mrEF), 
дефинирани в съответствие с препоръките на Ев-
ропейското дружество по кардиология [21]. Всич-
ки пациенти бяха оценени с 2D и speckle tracking 
ехокардография (STE). Кумулативният процент 
камерна стимулация (Cum%VP) беше оценен чрез 
телеметрия при контролни прегледи. За да се из-
бегне междуоператорна вариабилност на данните, 
всички измервания се извършиха от един лекар. 

Ехокардиография
Ехокардиографската оценка бе направена с 

апарат Philips iE33 и Philips Epiq, съгласно настоя-
щите препоръки за камерната функция [21]. ЛКФИ 
бе изчислена по метода на Симпсън. Диастолната 
функция беше оценена чрез диастолния митрален 
кръвоток и тъканен доплер (TDI) на митралния и 
трикуспидния анулус и изчисляването на съотноше-
нието Е/Е`. Систолната (S't) скорост на трикуспид-
ния анулус и систолната екскурзия на равнината на 
трикуспидалния анулус (TASPE) се използваха за 
оценка на систолната функция на ДК. За оптимал-
но проследяване бяха получени ехокардиографски 
изображения с честота на сигнала от 50 до 80 ка-
дъра в секунда с по-малко от 10% вариабилност 
на сърдечната честота. Данните бяха анализирани 
офлайн със софтуера Phillips QLAB 10.3. Глобални-
ят лонгитудинален стрейн се изчисли чрез анализ 
на данните от локалния стрейн, измерен в 17-сег-
ментен модел от апикален 2-, 3- и 4-кухинен срез. 
Стрейнът на свободната стена на ДК (GLS-RVfw) и 
лонгитудиналният стрейн на ДК (GLS-RV) се изчис-
лиха от 4-кухинен апикален срез, фокусиран върху 
ДК, чрез използване на алгоритъма за ЛК и моди-
фицирането му за ДК.

Статистически анализ
Използва се дескриптивен анализ. Сравниха 

се изходните данни и данните от проследяването. 
Разпределението на стойностите бе оценено чрез 

but no signifi cant changes in global longitudinal strain of LV (GLS-LV) and LVEF. In Group 2 we found signifi cant worsening 
of GLS-RV (from -20.01% to -18.34%; p = .048), RV free wall strain (from -22.73% to -19.04%; p = .049) and GLS-LV (from 
-20.37% to -17.49%; p = .027), but no signifi cant change in LVEF (from 57±9% to 55±8%, p=.104). Conclusion: During 
short-term follow-up permanent pacing lead to subclinical deterioration of RV function in all patients and worsening of LV 
function only in the higher CumVP% patients, without signifi cant change in LVEF.

Key words: pacemaker, right/left ventricle, function, speckle tracking 
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тестовете на Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk. 
Student`s t-тестът и тестът Wilcoxon Signed Rank 
бяха използвани в зависимост от модела на разпре-
деление на променливите. За статистически значи-
ма се прие стойност на р < 0.05. Сигнификантност-
та на разликите между групите без оценена чрез 
Student`s t-тест и Mann-Whitney U-тест в съответ-
ствие с типа разпределение на данните. За оценка 
на корелационните зависимости се използваха тес-
товете на Pearson и Spearman.

РЕЗУЛТАТИ

В група 1 с кумулативен процент камерна стиму-
лация (Cum%VP) по-малко от 40% наблюдавахме 
тенденция към леко влошаване на параметрите, но 
не всички достигнаха статистическа значимост (табл. 
2). Стойността на GLS-RV се понижи от -22.00% до 
-18.58% (p = 0.009; 95% CI -5.88 до -0.95), както и 
GLS-RVfw от -21.66% до -19,11% (р = 0.034, 95% CI 
-4,89 до -21). Нямаше съществени промени в GLS-LV 
и ЛКФИ, въпреки че се регистрира известно пониже-
ние. Средната стойност на ЛКФИ беше 57,2% ± 8,4%. 
При пациентите от група 2 с повече от 40% кумулати-
вен процент камерна стимулация (Cum%VP) (табл. 3) 
наблюдавахме значително понижение на GLS-LV от 
-20.37% до -17.49% (p = 0.027, 95% CI 0.027 до 0.031), 
GLS-RV от -20.01% до -18.34% (р = 0.048, 95% CI 
0.041 до 0.049) и GLS-RVfw от -22.73% до -19.04% (р 
= 0.049, 95% CI -29.21 до -24.16), без сигнификантна 
динамика при ЛКФИ (р = 0.104). Наляганията на пъл-
нене, оценени индиректно чрез E/E`m, се повишиха и 
в двете групи. При група 1 съотношението на E/Е`m 
се повиши от 10.68 на 14.31 (p = 0.002), а в група 2 се 
увеличи от 13.5 до 16.6 (p = 0.014). Същевременно не 
се наблюдава значително увеличение на налягания-
та на пълнене на ДК. Систолната екскурзия на рав-
нината на трикуспидалния пръстен (TAPSE), използ-
вана като параметър за систолна функция на ДК, се 
понижи от 21,65 mm на 19,12 mm (p = 0.001), което 
се наблюдава и при измерване на систолната скорост 
на латералния трикуспидален пръстен (S`) (от 17,88 
cm/s до 12.33 cm/s, p = 0.007) при пациенти от група 
1. При пациентите от група 2 се регистрира подобна 
статистически значима редукция на TAPSE (21.7 mm 
до 19.5 mm, p = 0.004) и S` (13.6 cm/s до 12.1 cm/s, р 
= 0.029). По време на проследяването наблюдавахме 
силна негативна корелация между ЛКФИ и GLS-LV 
при пациентите от група 2 (r = - 767; p = 0.000), докато 
в група 1 не се регистрира подобна зависимост. 

ОБСЪЖДАНЕ

Основните изводи от нашето изследване показ-
ват, че краткосрочната ДК апикална стимулация ин-

дуцира субклинична ЛК и ДК дисфункция, когато се 
оценява чрез по-чувствителни ехокардиографски 
методи – speckle tracking ехокардиография (STE).

За разлика от ЛК, усукващите и ротационните 
движения не допринасят значително за контракци-
ята на ДК. Вместо това най-важните механизми са 
движението на свободната стена, подобно на силует; 
контракцията на надлъжните влакна, изтеглящи три-
куспидалния пръстен към върха; както и тракцията 
на свободната стена в резултат на свиването на ЛК. 
Контракцията на ДК е последователна, като започва 
от трабекулирания миокард и завършва с контракци-
ята на инфундибулума на ДК с 25-50 ms забавяне. 
Основните детерминанти на камерната взаимозави-
симост включват междукамерния септум, перикар-
да и непрекъснатостта между миокардните влакна 
между ДК и ЛК [15]. До 40% от ДК контрактилна сила 
произхожда от контракцията на ЛК. 

Контингент
Пациентите бяха разделени в две групи въз ос-

нова на данните от проучването MOST [17], в кое-
то Sweeney и сътр. съобщават 2,6 пъти по-висока 
честота на хоспитализациите за сърдечна недоста-
тъчност при > 40% Cum%VP – при двукухинна сти-
мулаиця, и 2,5 пъти по-висока честота при > 80% 
Cum%VP при еднокухинна стимулация. Подобна 
тенденция на асоциация на по-висок Cum%VP и 
СН се докладва също и от авторите на проучване-
то INTRINSIC-RV [11]. Група 1 с Cum%VP < 40% се 
състои от 20 (38%) пациенти и група 2 с Cum%VP 
> 40% – от 33-ма (68%). Средната възраст е 74 ± 
9 години (52-91 години). Характеристиките на па-
циента са представени в табл. 1. От включените в 
изследването лица 23 (43,4%) са жени и 30 са мъже 
(56,6%). 

Таблица 1. Характеристика на пациентите и разпреде-
ление по групи в съответвствие с Cum%VP

Демографски данни  

Възраст (години) 74 ± 2.7 (52-91) 

Мъже n = 30; 56.6% 

Жени n = 23; 43.4% 

Идикация  

Синдром на болния синусов възел n = 27(54%) 

AV проводно нарушение n = 20(38%) 

Предсърдно мъждене n = 4(8%) 

Режим на ситмулация  

Двукухинен (DDD) n = 48(91%) 

Еднокухинен (VVI) n = 5(9%) 

Стойностите са представени като средна стойност ± SD или 
брой (%)
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Систолна функция на ДК
В група 1 регистрирахме значително намаля-

ване на екскурзията на равнината на трикуспи-
далния пръстен (TAPSE), при проследяване, с по-
вече от 2 mm в сравнение с изходните стойности. 
При оценката на систолната функция с тъканен 
доплер при латералния трикуспиден пръстен 
(S`t) също наблюдавахме значителна редукция 
в края на проследяването. Промените в група 2 
са в същата посока. При сравняване на параме-
трите между групите не намерихме статистическа 
значима разлика както при изходните стойности, 
така и в края на проследяването. TAPSE и S`t са 
лесно възпроизводими и надеждни параметри, 
които са по-малко вариабилни в сравнение с дру-
гите параметри на ДК функция [25]. Нашите дан-
ни са в съответствие с публикуваните в литера-
турата. В проучването за оценка на ДК функция 
Dammy и сътр. [6] използват RVFAC, TAPSE, S`t 

и интеграл на S`t, в които те отчитат предиктив-
на стойност само за S` и правят извода, че S` е 
силен независим предиктор за влошаване на СН 
и е по-добър в своята прогностична стойност за 
ДК систолна функция. Porapakkham и сътр. [19] в 
проучването си проследяват 96 пациенти за сре-
ден период от 6,4 години със среден Cum%VP от 
68%. Те съобщават за ДК дисфункция, дефинира-
на като TAPSE < 16 mm или S`t < 10 cm, при 4,1% 
от пациентите. Откриват само леко, незначител-
но понижение в ЛКФИ в края на проучването. В 
друго изследване Nunes и сътр. [16] сравняват 85 
пациенти с имплантиран пейсмейкър с 24 здрави 
контроли, като използват тъканен доплер и STE 
за оценка на функцията на ДК – максимален ст-
рейн и стрейн рейт. Всички пациенти са били в I и 
II клас по NYHA със средeн Cum%VP от 96 ± 4%. 
Те съобщават за значително влошаване на функ-
цията на ДК при пациентите.

Таблица 2. Стойности на показателите за оценка на камерната функция при пациентите от група 1

Показател Начало на проследяване Край на проследяване Сигнификантност

Показатели за оценка на дясна камера
GLS-RVfw% -21.6 ± 4.3 -19.11 ± 3.3 0.034

GLS-RV -22.0 ± 4.2 -18.58 ± 3.3 0.009

TAPSE, mm  21.6 ±  3.3 19.12  ±  2.9 0.001

S`, cm/s  17.8  ±  8.6 12.3  ±  3.3 0.007

E/E`t  4.3 ± 1.1 5.65 ± 2.6 NS

Показатели за оценка на лява камера
GLS LV % -20.2 ± 3.7 -16.8 ± 2 0.58

EF% 59.2 ± 8.6 59.0 ± 7 0.711

E/E`m 10.6 ± 4.5 14.3 ± 5 0.002

E/E`l 7.5 ± 2 9.8 ± 4 0.75

Стойностите са представени като средна стойност  ±  SD или брой (%)

Таблица 3. Стойности на показателите за оценка на камерната функция при пациентите от група 2

Показател Начало на проследяване Край на проследяване Сигнификантност

Показатели за оценка на дясна камера

GLS-RVfw% -22.7 ± 4.1 -19.0 ± 6 0.049

GLS-RV -21.4 ± 1.4 -18.3 ± 1 0.048

TAPSE, mm 21.7 ±  3.7 19.5 ± 4 0.004

S`, cm/s 13.6  ±  4 12.1 ±  2 0.029

E/E`t 5.3 ± 1.3 6.1 ± 2.3 NS

Показатели за оценка на лява камера

GLS LV % -20.4 ± 4 -17.5 ± 3 0.027

EF% 57 ± 9 55 ± 8 0.104

E/E`m 13.5 ± 1.5 16.6 ± 1.1 0.014

E/E`l 9.5 ± 1.3 10.8 ± 5.8 NS

Стойностите са представени като средна стойност  ±  SD или брой (%)
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Диастолна функция на ДК
Не открихме статистически значима промяна в 

налягането на пълнене на ДК, оценена чрез отно-
шението на скоростта на ранния към късния диас-
толен кръвоток през трикуспидната клапа (E/A) и 
съотношението на ранната скорост на диастолния 
кръвоток към скоростта на миокарда в ранна диас-
тола (E/E`) по време на проследяване на пациен-
тите от група 1. При пациентите от група 2 наблю-
давахме увеличение на налягането на пълнене, 
измерено индиректно със съотношението на E/
E`, но то не беше статистически значимо. Подобни 
резултати са съобщени от Friedberg и сътр. [10], 
които предполагат, че ДК стимулаиця ще влоши 
параметрите на ДК функцията. Проучваната попу-
лация се състои само от деца със запазена ЛКФИ, 
след аблация на AV възела. Те съобщават само за 
незначително понижение на Е`, което не достига 
статистическа значимост, без сигнификантна про-
мяна в никой от другите параметри и въз основа на 
това правят заключение, че апикалната ДК стиму-
лация не причинява влошаване на ДК функция при 
пациенти със структурно и функционално здрави 
сърца.

Систолна функция на ЛК
Наблюдавахме само леки промени в телесис-

толния (ТСО-ЛК) и теледиастолния обем (ТДО-ЛК) 
на ЛК и съответно незначителна динамика на ЛКФИ 
при проследяване на пациентите от група 1, което е 
в съответствие с данните от проучването MOST [17] 
за групата с по-малък процент Cum%VP.

Регистира се значително понижаване на систол-
ната скорост на медиалния митрален анулус (S`m), 
докато при латералния (S`l) не се наблюдава по-
добна динамика. Сходни резултати са докладвани 
от Algazzar и сътр. [1] и Kojuri и сътр. [13] в тяхната 
работа за ефекта на апикалната стимулация върху 
ДК. В условия на апикална стимулация междукамер-
ния септум (МКС) се активира по-рано от латерал-
ната стена, което води до прекомерно разтягане на 
последната. Впоследствие съкращението на лате-
ралната стена започва с по-дълга изходна дължина 
на миофибрила, отколкото дължината на миофиб-
рилите на МКС. Това води до разлика в преднато-
варването при МКС и латералната стена и разлика в 
експресията на локалния механизъм Frank-Starling. 
В резултат се наблюдава много по-силна контракция 
на латералната стена по време на фазата на изтлас-
кване. Локалната разлика в модела на сегментната 
контракция може да се обясни с разликата в разпре-
делението на преднатоварването [2]. Когато сравня-
вахме S`m и S`l, установихме значителна разлика 
при проследяването, дължаща се основно на нама-
лението на S`m.

При пациентите от група 2, както и при група 1, 
регистрирахме само малки промени в обема на ЛК, 
които доведоха до незначителни промени в ЛКФИ. 
Наблюдавахме същия модел на промяна на систол-
ната скорост на миокарда, измерена с тъканен до-
плер при медиалния и латералния митрален пръс-
тен. Резултатите са в съответствие с докладваните 
от Fang и сътр. [9] в тяхното проучване на ефектите 
от ДК апикална стимулация, в което регистрират 
редукция на S'm и S`l с повече от 1 cm/s при паци-
енти с > 40% Cum%VP, по време на проследяване 
най-малко от 6 месеца при пациенти със запазена 
ЛКФИ.

Диастолна функция на ЛК
При оценката на диастолната функция на ЛК 

се регистрира увеличение на отношението E/E 'm, 
дължащо се основно на редукция в скоростта на ре-
лаксация на миокарда по време на ранна диастола 
и незначителна промяна в скоростта на кръвотока 
във фазата на бързо камерно пълнене. Установих-
ме незначително нарастване на отношението, из-
числено чрез скоростта на миокарда при латерал-
ния митрален анулус E/E`l. Това може да се обясни 
с последователното активиране на ЛК, което води 
до различно разпределение на преднатоварването.

В група 2 наблюдаваме сходни промени в па-
раметрите за диастолна функция, които водят до 
увеличаване на налягането при пълнене на ЛК. Ня-
маше статистическа разлика между групите.

 Получените резултати са в съответствие с 
пред ходни изследвания, които предполагат, че ин-
дуцираната диссинхрония е отговорна за влошава-
не на камерната функция [24]. По-краткият период 
на изтласкване също може да бъде отчетен [25]. 
Burns и сътр. доказват, че апикалната ДК стимула-
ция причинява удължаване на изоволуметричната 
контракция, което се дължи на по-бавното покачва-
не на интравентрикуларното налягане [3].

Speckle tracking ехокардиография
Не се регистрира значима промяна в глобал-

ния лонгитудинален стрейн на ЛК (GLS-LV) при 
пациентите от група 1 в края на проследяването, 
в сравнение с предимплантациионните стойности. 
Въпреки че не достигна статистическа значимост, 
има тенденция към намаляване на GLS-LV. За раз-
лика от пациентите от група 1, в група 2 регистри-
рахме статистически сигнификантна редукция на 
GLS-LV в края на проследяването, без значително 
намаляване на ЛКФИ. Това илюстрира по-висока 
чувствителност на STE при оценка на камерната 
функция. Регистрирахме силна корелация между 
параметрите. Sengelov и стър. [23] изследват прог-
ностичната стойност на GLS-LV при пациенти със 
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сърдечна недостатъчност с намалена изтласква-
ща фракция (HFrEF) във връзка със смъртността 
от всякаква причина. Потвърждават много от кон-
венционалните ехокардиографски параметри като 
предиктори на смъртност. Въпреки това GLS-LV 
остава независим предиктор за смъртност в поли-
вариантен модел след корекция за пол, възраст, 
индекс на телесна маса, артериално налягане, 
сърдечна честота [Hazard Ratio (HR): 1.15; 95% 
Confi dence Interval (CI): 1.04 до 1.27; p = 0.008]. 
Няма друг ехокардиографски параметър, който 
остава независим предиктор след корекция на 
тези променливи. Освен това GLS има най-висо-
ката С-статистика за всички ехокардиографски 
парамет ри и добавя допълнителна прогностична 
стойност (p = 0.009). Algazzar и сътр. [1] просле-
дяват 62-ма пациенти, показани за имплантация 
на перманентен пейсмейкър и със запазена ЛК 
систолна функция. Според авторите GLS-LV има 
потенциала за предиктор за по-лош изход, когато 
другите параметри се провалят.

В хода на проследяване наблюдавахме вло-
шаване както на глобалния лонгитудинален ст-
рейн на ДК (GLS-RV), така и на лонгитудиналния 
стрейн на свободна стена на ДК (GLV-RVfw) при 
всички пациенти. Едно от възможните обяснения 
е, че апикалната ДК стимулация влошава параме-
трите на ДК, независимо от кумулативния процент 
камерна стимулация (Cum%VP). По-вероятно е 
обаче прагът за индукция на ДК дисфункция да 
е по-нисък от този за ЛК. Средният кумулативен 
процент камерна стимулация (Cum%VP) в група 1 
беше 11%, а в група 2 – 93%. Независимо от това 
наблюдавахме сходни промени. При сравняване 
на параметрите между групите не установихме 
сигнификантни разлики както в началото, така и 
в края на проследяването. Подобни резултати са 
публикувани от Chen и сътр. [4], които са изучава-
ли влиянието на различните позиции на електрода 
върху функцията на ДК. Те използват праг от 10% 
Cum%VP, за да групират пациентите и съобщават 
за тенденция към влошаване на GLS-RV с увели-
чаване на CumVP%. В нашето проучване и двете 
групи са с Cum%VP > 10, което може да обясни 
сходните резултати при краткосрочното проследя-
ване. Необходими са допълнителни проучвания, 
за да се разберат ефектите от ДК апикална стиму-
лация върху функцията на ДК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткосрочната стимулация от върха на ДК 
индуцира субклинично влошаване на ДК функция 

при всички пациенти, както и води до влошаване 
на ЛК функция при пациенти с по-висок процент 
камерна стимулация. Дългосрочната стимулация 
с висок кумулативен процент камерна стимулация 
може да доведе до поява на симптоми и физикал-
ни белези на СН. 

ИЗВОДИ

Високият процент кумулативна камерна сти-
мулация доведе до субклинично влошаване на 
систолната функция на ЛК, докато това не се на-
блюдава при пациентите с по-нисък процент ка-
мерна стимулация. Регистрира се и влошаване 
на диастолната функция на ЛК и в двете групи, 
главно поради промененият модел на активация 
на ЛК и интравентрикуларно преразпределяне на 
преднатоварването. STE е по-сензитивен метод 
за оценка на камерната функция в сравнение с 
методите, използващи промяната в лумена на 
кухините, поради по-малката си зависимост от 
ангулацията и условията на пред- и следнатовар-
ването.
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Резюме. Аортната стеноза е най-честата клапна лезия, с нарастваща социална значимост поради застаряващо население, 
полиморбидност на пациентите и висока смъртност при нелекуваните пациенти. Представяме група от 20 пациенти 
с тежка аортна стеноза и висок оперативен риск, при които избраният терапевтичен подход е минимално инвазивна 
техника – транскатетърна имплантация на саморазтваряща се (self-expandable) аортна клапна протеза (TAVI). Цел: 
Да се анализират резултатите на първите поставени транскатетърно аортни клапни протези в УМБАЛ „Аджибадем 
Сити Клиник, Кардиологичен център“ и да се направи оценка на ефективност и безопасност на процедурата. Мате-
риал и методи: Серията включва 20 пациенти, с проведена TAVI, в периода от февруари 2014 г. до август 2016 г. 
От тях 13 са мъже и 7 – жени, на средна възраст 77 ± 7,6 год., с най-малко едногодишно проследяване. За всички 
болни имаме данни от проследяване на първия месец, шестия месец, 1 година. Всички пациенти са с изчислен 
висок оперативен риск: – среден STS score 19,3 ± 5,7 и среден Euro scorе 24,7 ± 15,9. Индикирани са като подхо-
дящи за TAVI според Heart team и измерените предоперативно показатели с трансторакална и трансезофагеална 
ехокардиография и компютър-томографска аортография. Критериите за проследяване на пациентите включват 
клинична и ехокардиографска оценка на имплантираната клапа по следните показатели: функционален клас (ФК) 
по NYHA, максимален и среден трансклапен градиент, парапротезна регургитация и фракция на изтласкване (ФИ). 
Резултатите се оценяват след ранно и късно проследяване, базирано на ехокардиография и клиничен преглед на 
първи, шести и дванайсети месец след ТАVІ. Резултати: Динамиката в трансаортните градиенти е: изходен макси-
мален градиент 82,9 ± 18,6 и среден градиент 45,8 ± 12,3. Постпроцедурно – на първия месец – са пиков 16,1 ± 7,9 
и среден 8,2 ± 4,9; на 6-ия месец резултатите са съответно: 12,0 ± 7,0 и 5,6 ± 2,9 (P ≤ 0,001 за всички сравнения). 
NYHA ФК се променя от изходен 3,1 ± 0,6 на 2,0 ± 0,5 на първия месец и 2,0 ± 0,6 на 6-ия месец (P ≤ 0,001 за 
всички сравнения). ФИ не се променя съществено. Безопасността на процедурата оценихме според честотата на 
интра- и постпроцедурни усложнения: брой инсулти (1 пациент) и имплантирани постоянни електрокардиостиму-
латори (РМ) (11 пациенти – 55%), парапротезни регургитации (2-ма пациенти с умерена на 6-ия месец), смъртност 
(2-ма пациенти), дни реанимационен и болничен престой. Заключение: Нашият първоначален опит с TAVI показа 
ефективност на процедурата, на фона на приемлива честота на усложнения при високорискови пациенти.

Ключови думи: високостепенна аортна стеноза, висок оперативен риск, транскатетърна имплантация на аортна клапна протеза
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Abstract. Aortic stenosis is the most common valve lesion, with increasing social importance due to aging population, polymorbidity of 
patients and high mortality in untreated patients. We represent a group of 20 consecutive patients with severe aortic stenosis 
and high surgical risk, where the chosen therapeutic approach is minimally invasive technique – Transcatheter Aortic Valve 
Implantation (TAVI). Aim: To analyze the results of the fi rst implanted transcatheter aortic valve prostheses at "Acibadem City 
Clinic, Cardiac Center", with assessment of the effi ciency and safety of the procedure. Material and Methods: The series 
included 20 TAVI patients in the period from February 2014 until August 2016. Of these, 13 are male and 7 are women at the 
average age 77 ± 7.6 with at least one-year follow-up. For all patients there is data on the fi rst month, sixth month, and 1 year. 
All patients are estimated to have a high surgical risk: an average STS of 19.3 ± 5.7 and an average Euro score 24.7 ± 15.9. 
They are indicated as suitable for TAVI, according to the Heart team, with preoperative indicators measured with transthoracic, 
transesophageal echocardiography and computer tomographic aortography. Criteria for patient follow-up include clinical
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ВЪВЕДЕНИЕ

Аортната стеноза е най-честата клапна ле-
зия. Засяга 0.1% от хората между 45-54 год. и до 
4.6% при лицата над ≥ 75 год. [12]. Социалнатa 
значимост на заболяването се увеличава през 
последните години поради застаряването на на-
селението и съответно по-високия оперативен 
риск и прогресията на заболяването. Смъртност-
та при нелекувани или медикаментозно лекува-
ни пациенти е от съществено значение поради 
неоперабилност или отказ от операция. Сред 
пациентите с тежка симптоматична аортна сте-
ноза (без лечение): 88% са коморбидни – 65% 
са с известна коронарна болест; 55% – със сър-
дечна недостатъчност, 22% – с мозъчносъдова 
болест, с реализиран инсулт или транзиторна 
исхемична атака, и 41% – с коронарна интервен-
ция; 74% са полиморбидни; 40% имат предишна 
сърдечно-съдова операция [11]. Аортната стено-
за е заболяване с дълъг латентен период, но с 
бърза прогресия след изявата на симптомите и 
50% леталитет през първите 2 години, ако не се 
проведе адекватно лечение.

Въпреки че хирургичната имплантация на аорт-
на клапна протеза е златен стандарт на поведение, 
много пациенти са неопербилни или с висок опера-
тивен риск поради редица причини – възраст, пре-
дходни кардиохирургични интервенции, съпътства-
щи заболявания, увеличаващи периоперативната 
смъртност. През последното десетилетие транска-
тетърната имплантация на аортна клапа (TAVI) се 
наложи като нова възможност за лечение, подхо-
дяща за тези пациенти. Според новите терапевтич-
ни ръководства за клапни пороци индикациите за 
транскатетърно лечение са с клас IB при високори-
скови пациенти [7].

Едно от най-важните проучвания е проучването 
Placement of Aortic TraNscathetER Valves (PARTNER), 
което представлява многоцентрово, рандомизира-
но проучване, сравняващо TAVI с хирургично лече-
ние и медикаментозна терапия при 1057 пациенти 
с аортна стеноза [14]. В това проучване пациентите 
са разделени на две групи: група А, включваща ли-
цата с висок хирургичен риск (средната възраст на 
тази група е 84 год.), и група В, в която са включени 
онези, които не се считат за подходящи кандидати 
за хирургия (средната възраст е 83 год.). В групата 
на високорисковите пациенти смъртността на 30-ия 
ден е 3,4% в групата на TAVI, в сравнение с 6,5% в 
групата с хирургична имплантация на аортна клапа 
(surgical aortic valve replacement – SAVR) (P = 0,07). 
При едногодишния и двугодишния период на про-
следяване смъртността е била 24,2% и 33,9% при 
TAVI срещу 26,8% и 35,0% при SAVR групите (Р = 
0,44 и съответно Р = 0,78). Проучването PARTNER 
също показа, че честотата на инсулт, миокарден 
инфаркт, остро бъбречно увреждане, ендокардит и 
поставяне на пейсмейкър на една и две години след 
TAVI и SAVR са сравними [8, 14]. Изследователите 
на SURTAVI проспективно включват пациенти със 
симптоматична тежка аортна стеноза и междинен 
хирургичен риск (STS резултат между 3 и 8%) към 
TAVI или SAVR [9]. Проучването включва 255 паци-
енти, на средната възраст 80,1 год. Смъртността 
до 30 дни (7.8% спрямо 7.1%, P = 0.74) и 1 година 
(16.5% спрямо 16.9%, P = 0.64) е сравнима между 
двете групи. Италианското проучване OBSERVANT 
отчете подобна 30-дневна смъртност за пациентите 
с междинен риск [6].

Целта на прадставения анализ е да се анали-
зират резултатите на първите поставени транскате-
търно аортни клапни протези в УМБАЛ „Аджибадем 
Сити Клиник, Кардиологичен център“ и да се на-

and echocardiographic assessment of the implanted valve according to the following features: NYHA functional class, 
maximum and average transaortic gradient, paravalvular leak and ejection fraction (EF). The results are evaluated after 
early and late follow-up, based on echocardiography and clinical examination on the fi rst, sixth and twelfth months after 
TAVI. Results: Transaortic gradient dynamics is: baseline gradient of 82.9 ± 18.6 and mean gradient 45.8 ± 12.3, fi rst-
month peak 16.1 ± 7.9 and mean 8.2 ± 4.9; on the sixth month the results are respectively: 12.0 ± 7.0 and 5.6 ± 2.9 (P 
≤ 0,001 for all comparisons). NYHA FC changes from baseline 3.1 ± 0.6 to 2.0 ± 0.5 for the fi rst month and 2.0 ± 0.6 to 
6 months (P ≤ 0,001 for all comparisons). EF does not change signifi cantly. The safety of the procedure was evaluated 
by the incidence of intra- and post-procedural complications: stroke count (1 patient) and implanted 6 months), mortality, 
days of intensive care unit (ICU) and hospital stay, permanent pacemaker (11 patients – 55%), paravalvular regurgitation 
(2 patients with moderate one). Conclusion: Our initial experience with TAVI showed the effectiveness of the procedure 
against the background of an acceptable incidence of complications in high-risk patients

Key words: severe aortic stenosis, high operative risk, transcatheter aortic valve implantation
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прави оценка на ефективността и безопасността на 
процедурата при високорискови за оперативно ле-
чение пациенти с високостепенна аортна стеноза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Представяме проспективно проследяване на 
група високорискови пациенти с тежка аортна 
стеноза, на които е проведено TAVI. Първата из-
вършена транскатетърна имплантация в Бълга-
рия е в болница „Св. Екатерина“ през 2009 г. [1, 
2]. Болница „Аджибадем Сити Клиник“ провежда 
такава интервенция за първи път през 2014 г. Па-
циентите са включени за периода от 2014 г. до 
2016 г. От тях 13 са мъже и 7 са жени, на средна 
възраст 77 ± 7,6 год. Индикирани са като подходя-
щи за TAVI, след обсъждане на Heart team и на-
личен висок оперативен риск. Предварителната 
селекция на реферираните пациенти е на базата 
на показатели, измерени чрез трансторакална, 
трансезофагеална и компютър-томографска (CD) 
аортография. С трансезофагеална и транстора-
кална ехокардиография се оценяват ЛК систолна 
функция, размерите на изходния тракт на лява-
та камера, аортен пръстен и аортен корен, тран-
склапни градиенти през аортната клапа, наличие 
на други клапни лезии. CT аортографията се ин-
тегрира в предпроцедурната оценка на пациенти-
те с цел по-точно измерване на аортния пръстен 
и корен, определящи съответния номер на клап-
ната протеза, както и определяне на тежестта на 
клапната калцификация, която има отношение 
към пълното отваряне на протезата и развитие-
то на парапротезна регургитация. Съществено 
значение има и оценката на илиофеморалния 
артериален сегмент, който бе използван като съ-
дов достъп при всички пациенти в групата. Не на 
последно място, важни технически данни от CT 
са левокамерната хипертрофия и ъгълът между 
лявата камера и аортата.

Коронарна ангиография и при необходимост 
коронарна ангиопластика, както и аоротография 
за оценка на аортна регургитация са извършени 
преди интервенцията на аортна клапа. Проверката 
на проходимостта на аортно-коронарните байпаси 
(АСВ) при пациенти с предходна кардиохирургична 
реваскуларизация е задължителна.

Пациентите са проследени на първия и шес-
тия месец, както и след 1 година чрез преглед и 
ехокардиография. Проследяваните параметри са 
симптоматичното подобрение и измерените пред- 
и следпроцедурно съответно на първи, шести и 
дванадесети месец показатели с трансторакална 

ехокардиография – фракция на изтласкване на ля-
вата камера, пиков и среден трансаортен градиент, 
пред- и следпроцедурна аортна инсуфициенция, 
функционален клас (ФК) по NYHA.

Етични съображения
Всички пациенти подписват информирано съ-

гласие за рисковете и ползите от транскатетърната 
имплантация на аортна клапна протеза. Тъй като 
няма рандомизация, не се изследва ново лечение 
и няма потенциална вреда за пациентите, не е не-
обходимо одобрение от локалната етична комисия.

Статистически анализ
Разпределението на количествените променли-

ви проверихме с теста на Kolmogorov-Smirnov. Нор-
малното разпределение на данните е представе-
но като средна стойност ± стандартно отклонение 
(СО), докато при липса на нормално разпределе-
ние данните се представят като медиана и отстоя-
ние между квартилите (разлика между 25-ия и 75-ия 
персентил). Качествените променливи са предста-
вени като процентно съотношение. Промяната на 
изследваните параметри във времето оценихме с 
помощта на Student’s t-тест за зависими показатели 
при количествените променливи и с Chi square тест 
при качествени променливи.

РЕЗУЛТАТИ

Всички пациенти са с изчислен предварително 
висок оперативен риск – средните изчислени опе-
ративни скорове са: STS score 19,3 ± 5,7 и Euro 
scorе 24,7 ± 15,9, във връзка с което са обсъдени 
като индикирани за TAVI. Както се вижда от дан-
ните в табл. 1, рисковият профил на пациентите 
се определя от множеството придружаващи забо-
лявания. Почти всички пациенти са с артериална 
хипертония и/или исхемична болест на сърцето 
(ИБС), с проведена ендоваскуларна (12 пациенти 
– 60%) или оперативна (5 пациенти – 25%) коро-
нарна реваскуларизация в миналото. Половината 
са със захарен диабет. С множествена атероскле-
роза, изразена като периферна артериална болест 
или мозъчносъдова болест, с реализиран ИМИ, 
са повече от половината пациенти в проследява-
ната група. Друго тежко придружаващо заболява-
не (карцином, хематологично заболяване, тежка 
пулмонална хипертония) имат 7 пациенти (35%). 
Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хро-
нична дихателна недостатъчност (ХДН) с пулмо-
нална хипертония засягат около 1/3 от пациентите. 
Предходна кардиохирургична интервенция (MVR, 
ACB) е извършена при 7 пациенти.
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Таблица 1

Променлива Разпределение
Средна възраст 77 ± 7,6

Пол 65% мъже,
25% жени

Дислипидемия 75%
Тютюнопушене 75%
Захарен диабет 50%
Мозъчносъдова болест 35%
Периферна артериална болест 25%
Фамилна обремененост 75%
Предшестваща сърдечна операция 35%
Друго тежко придружаващо заболяване 35%
Артериална хипертония 85%

 ИБС 85%
 ХБН 35%
 ХДН 25%
STS score 19,3 ± 5,7
Euro score 24,7 ± 15,9

Процедура
Видът анестезия е различен при всички пациенти 

– първите 3-ма пациенти, при които е използвана ин-
трапроцедурна ТЕЕ, са с пълна анестезия. Послед-
ващите 14 са с регионална или локална анестезия.

При всички пациенти (20 души) е използван 
трансфеморален достъп. При 13 пациенти (65%) 
е приложен десен или ляв хиругичен феморален 
съдов достъп (за въвеждане на самата клапна сис-
тема – при 2-ма пациенти профилът на катетъра 
е 22 Fr, а при 11 – 18 Fr). При останалите 7 (35%) 
е използван изцяло перкутанен феморален съдов 
достъп с финално възстановяване на съдовата ця-
лост посредством двe системи за съдово затваряне 
(vascular closure device) Proglide. При всички болни 
с изцяло перкутанен съдов достъп системата за 
имплантиране бе с профил на катетъра 18 Fr. При 
всички се използва допълнително радиален артери-
ален съдов достъп с 5 Fr интродюсер, с цел въвеж-
дане на Pigtail катетър, през който се извършва ар-
териография и служи за маркиране на некоронарен 
синус. При всички пациенти са имплантирани само-
разгъващи се аортни клапни протези Core Valve – 6 
пациенти (30%) – 26 mm, 11 пациенти (55%) – 29 
mm, 3-ма пациенти (15%) – 31 mm. През югуларен 
съдов достъп се позиционира електрод за времен-
на кардиостимулация в дясната камера на сърцето.

Десен Judkins катетър или Pigtail катетър бяха 
използвани за достъп до асцендентна аорта. За 
преминаване през клапата се използваха кате-
тър ляв Amplatz 1.5/5 Fr и хидрофилен прав водач 
Terumo. След преминаване през клапата в лявата 
камера и проникване с катетъра се осъществява 
размяна на водачите и пласиране на дълъг водач 
Storq 0.35/260 cm с мек „fl oppy” връх. Позиционира 
се Pigtail катетър на върха на лявата камера, който 

се използва, за да се пласира атравматично опорен 
водач Lunderquist, след предварително формиране 
на J-кривка на мекия връх на водача.

При наличие на масивен калций, критична сте-
ноза или бикуспидна аортна клапа се извършва 
балонна предилатация с балон за валвулопласти-
ка Zelos, оразмерен в съотношение 0.9-1/1 спрямо 
размера на аортния клапен пръстен. Балонната 
дилатация се прави под защита от мигриране на 
балона чрез бърз „пейсинг“ (180 уд./min) от пред-
варително позиционирания електрод на временен 
електрокардиостимулатор в дясната камера.

Имплантирането на клапата се осъществява 
след ефективна предилатация. Използвайки опо-
рота на твърдия водач, катетърът се позициони-
ра, като предварително е монтирана на върха са-
моразтваряща се клапа. Под стриктен рентгенов 
контрол бавно се отваря нитиноловият стент, в 
който е монтирана клапата. Отварянето се осъ-
ществява чрез бавно и контролирано завъртане 
по часовниковата стрелка на специална ротираща 
се, освобождаваща се система. След окончателно 
освобождаване на клапата се извършват 2 важни 
измервания – директно измерване на градиента на 
текущо имплантираната клапа чрез позициониране 
в два Pigtail катетъра, съответно в лявата камера и 
в асцендентната аорта. Следва аортография с цел 
оценка на парапротезната регургитация. В случай 
на установена аортна инсуфициенция (АоИ) над II 
степен се извършва балонна постдилатация след 
предварително позициониране на опорен водач 
Lunderquist. Електродът за временна електрокарди-
остимулация се оставя в охранителен режим за 48 
часа. При регистрация на сериозно нарушение на 
проводимостта – пълен атриовентрикуларен (AV) 
блок, трифасцикуларен блок, нововъзникнал пълен 
ляв бедрен блок (ЛББ) с AV блок I ст., се обсъжда 
имплантирането на постоянен електрокардиости-
мулатор. При липса на ясни индикации за постоян-
на кардиостимулация се провежда електрофизио-
логично изследване. Феморалният съдов достъп се 
затваря хирургично или със специални перкутанни 
съшиватели (closure device).

Проследяване
При пациентите са проследени симптоматично 

и ехокардиографско подобрение, изходно, ранно и 
късно проследяване, което включва ехокардиогра-
фия и клиничен преглед на първи, шести и двана-
десети месец след ТАVІ: ФК по NYHA, максимален 
и среден трансклапен градиент и фракция на из-
тласкване (ФИ). NYHA ФК се променя от изходен 
3,1 ± 0,6 на: 2,0 ± 0,5 на 1-вия месец; 2,0 ± 0,6 на 
6-ия и 1.6 ± 0,6 на 12-ия месец (P ≤ 0,001 за всички 
сравнения) (фиг. 1).
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Динамиката в трансаортните клапни градиенти 
е изобразена на фиг. 2. Изходните максимален гра-
диент 82,9 ± 18,6 mm Hg и среден градиент 45,8 ± 
12,3 mm Hg, се променят на 16,1 ± 7,9 mm Hg и 8,2 ± 
4,9 mm Hg на 1-вия месец; на – 12,0 ± 7,0 и 5,6 ± 2,9 
mm Hg на шестия (P ≤ 0,001 за всички сравнения) 
и на 11,1 ± 7,3 и 5,8 ± 3.0 mm Hg на 12-ия месец. В 
рамките на проследяването се наблюдава и нама-
ление на аортната регургитация.

Фиг. 3. Динамика в аортната регургитация пре- и постпроцедур-
но съответно преди процедурата и на 1-вия, 6-ия и 12-ия месец

Динамиката в аортната инсуфициенция изход-
но, на първия, шестия и 12-ия месец е отразена в 
графиката на фиг. 3. Изходно 36.4% от пациентите 
са без инсуфициенция, първа степен инсуфициен-

ция се обективизира при 45.5%, втора – при 18.2%. 
Пациентите с високостепенна аортна регургитация 
са насочени за хирургична интервенция. На първия 
месец статистиката показва липса на парапротез-
на инсуфициенция при 45.5%, първа степен – при 
36.4%, и втора степен – при 18.2%. На шестия ме-
сец резултатите показват 63.6% пациенти без аорт-
на регургитация и по 18.2% за първа и втора сте-
пен, като процентите се запазват на 12-ия месец.

Безопасността на процедурата оценихме спо-
ред смъртността и честотата на интра- и пост-
процедурни усложнения: перипроцедурни съдови 
усложнения – 1 (5%), инсулти – 1 пациент (5%), 
имплантирани постоянни електрокардиостимулато-
ри (РМ) – 11 пациенти (55%). При повечето болни 
максималният реанимационен престой е 1 ден (12 
души), като част от групата нямат реанимационен 
престой (5-има пациенти). При останалите 3-ма не-
обходимостта от интензивни грижи се удължава до 
30-дневен престой. Средният болничен престой при 
17 пациенти е 5.5 дни. В хода на проследяването не 
се наблюдаваха усложнения като остра бъбречна 
недостатъчност, дихателна недостатъчност, голямо 
кървене. Един пациент е хоспитализиран двукратно 
с рецидив на стенокардна симптоматика и проведе-
на ендоваскуларна коронарна интервенция и една 
болна е била хоспитализирана с клиника на изо-
стрена застойна сърдечна недостатъчност, овладя-
на с оптимизация на диуретичното лечение.

Смъртност. Перипроцедурната смъртност е 
0%, вътреболничната смъртност в проследяваната 
група е 10% (2-ма пациенти). Причината за смърт 
при единия е фатален инсулт, при другия – услож-

Фиг. 1. Сравнение на функционалния клас сърдечна недоста-
тъчност, изчислен по NYHA, изходно, на I, VI и XII месец

Фиг. 2. Сравнение на пиковия и средния градиент
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нение с перкутанния достъп, затворен с Prostar, 
довел до масивен ретроперитонеален хематом. В 
рамките на следващите дни, не се наблюдава ре-
зорбция на хематома, което налага съдовохирур-

гична интервенция, впоследствие септично състоя-
ние и болният завърши летално. При останалите 18 
пациенти от групата смъртността от дехоспитализа-
цията до първата година е 0%.

Фиг. 4. Преминаване през калцираната нативна клапа с опорен 
водач Lunderquist. Визуализира се Pigtail катетър, позициониран на 
дъното на десния коронарен синус, и електрод за временна ЕКС в ДК

Фиг. 5. Балонна предилатация на нативната клапа

Фиг. 6. Непосредствено след освобождаване на клапата 
Core Valve

Фиг. 7. Аортография, изобразяваща оптимална позиция на кла-
пата и наличие на малка парапротезна регургитация

ОБСЪЖДАНЕ

Нашият първоначален опит с TAVI показва ефек-
тивност и безопасност на процедурата, потвърдени 
от ниската перипроцедурна смъртност и нулевата 
смъртност в периода на следболничното проследя-
ване. При проследяването 30-дневната смъртност 

е 10%, която се запазва статистически до края на 
първата година и е сравнима с големите проучвания 
при пациенти с висок оперативен риск. В проучване-
то PARTNER в групата на високорисковите пациенти 
30-дневната смъртност е 3,4%, а едногодишната – 
24% [3]. В друго проучване, сравняващо оператив-
на и транскатетърна имплантация на аортна клапна 
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протеза, едногодишната смъртност в TAVI групата е 
14.2% [13]. Честотата на голям инсулт в същите две 
клинични проучвания е съответно 3.8% в PARTNER и 
5.8%, и Core valve Pivotal trial (8,9%) и е съпоставима 
с 5% инсулти в нашите резултати. По-висока честота 
на имплантирани постоянни електрокардиостимула-
тори се наблюдава в нашия клиничен опит – 55%. 
В PARTNER пациентите с ПЕКС възлизат на 8.8% 
[10], в Core valve Pivotal trial – 22% на първата годи-
на. Значително увеличаване на процента пациенти 
със СН I-II ФК по NYHA (около 80% и в PARTNER, и 
в Pivotal trial) се регистрира и при групата пациенти, 
проследявана от нас.

Избраният достъп при всички болни от групата е 
трансфеморалният. Наскоро проведено проучване 
показа, че използването на този съдов достъп на-
малява продължителността на престоя в болницата 
с 40% и общите разходи за болнични грижи с 10 000 
USD в сравнение с трансапикалния достъп [4]. Мно-
го центрове, осъществяващи TAVI, също разработ-
ват програми за ранна дехоспитализация. В едно 
ретроспективно проучване на 500 високорискови 
или неоперабилни пациенти, претърпели трансфе-
морална TAVI, над 20% са били изписани в рамките 
на 72 часа без разлика в 30-дневните резултати с 
групата, изписана след продължително болнично 
лечение [5]. Ранната дехоспитализация допълни-
телно се улеснява от ефикасното използване на 
перкутанни съшиватели. Като допълнение изцяло 
перкутанния съдов достъп позволява провеждане-
то на процедурата без необходимост от обща анес-
тезия и реанимационен престой.

Технологичният напредък продължава да води 
до още по-добри резулати, което прави TAVI при-
ложим вече метод и при пациенти с умерен (както 
в проучването SURTAVI) и нисък оперативен риск. 
Ниската смъртност, краткият възстановителен пе-
риод и безопасността на процедурата я правят 
пред почитан метод на лечение на високостепенна-
та аортна стеноза вече в много центрове по света.

След въвеждането на TAVI в клиничната практи-
ка лечението на аортна стеноза се промени драстич-
но. В миналото медицинската терапия със или без 
балонна аортна валвулопластика е единственият 
вариант за неоперабилни пациенти. TAVI се пре-
върна в предпочитано лечение за тези пациенти и 
предпочитаната алтернатива за високорискови опе-
ративни пациенти. Тъй като рандомизираните про-
учвания показват сравними резултати между TAVI 
и SAVR при високорисковата популация, сега има 
ясна тенденция към прилагане на TAVI дори при па-
циенти с междинен риск. Независимо от това, все 
още съществуват въпроси, свързани с TAVI, включ-
ващи парапротезна регургитация, честотата на мо-
зъчен инсулт, честотата на имплантация на постоя-

нен пейсмейкър, дълготрайността и издръжливостта 
на биологичната клапа, монтирана на стент, на кои-
то трябва да се отговори, преди TAVI да може да се 
извършва рутинно при по-широка, по-ниско рискова 
популация. По-добрата селекция на пациентите, на-
предъкът в образните методи и ендоваскуларните 
устройства намалиха честотата на парапротезната 
регургитация и съдовите усложнения. 

НЕДОСТАТЪЦИ

 Недостатъците в наблюдението на нашата се-
рия пациенти са малката група и относително крат-
косрочното проследяване. Включването на нови па-
циенти, както и проследяването на включените до 
момента участници продължава.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитието на методиката на TAVI отне повече 
от 20 години от първите концептуални устройства до 
въвеждането в стандартната клинична практика. Ре-
зултатите от проучванията водят до постепенно раз-
ширяване на индикациите от само и единствено при 
пациенти със забранително висок хирургичен риск 
към пациенти с умерено висок риск. Мултидисци-
плинарният подход, приложен от диагностицирането 
през имплантацията и достигащ до дехоспитализа-
цията и късното клинично проследяване, е ключов 
за дефинитивния успех при всеки клиничен случай. 
Нашите начални резултати при TAVI са оптимистич-
ни и ни стимулират да продължим с развитие на 
практиката. Бурното и успешно развитие на методи-
ката в световен мащаб е основание за систематично 
обучение на експертни екипи в кардиохирургичните 
центрове и по-широко приложение на TAVI в нацио-
нален мащаб.
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Резюме. Цел: Целта на настоящото проучване е да се определят особености в клиничното представяне и патогенезата на 
oстрия миокарден инфаркт при пациенти без ангиографски данни за обструктивна коронарна болест (ОМИ при 
НКБ). Материал и методи: При 207 последователно хоспитализирани пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) 
(жени – 44%, n = 91; ОМИ – 87.4%, n = 181) е направена клинична характеристика на пациентите с ОМИ при НКБ, 
както и сравнение в степента на миокардно увреждане и активността на възпалението в зависимост от пола при 
тези болни и спрямо пациентите с ОКС. Резултати: Годишната честота на ОМИ при НКБ е 1% от пациентите с 
ОКС. Средната възраст на тези болни е: 52.5 ± 10.4 години. Нивата на маркерите за миокардна некроза и възпа-
ление са по-ниски, систолните левокамерни индекси – по-добри, докато тромбоцитният брой е по-висок спрямо 
болните с ОКС. Жените са с по-ниска степен на миокардно увреждане и активиране на възпалението в острата 
фаза на инфаркта. Заключение: Острият миокарден инфаркт при необструктивна коронарна болест е свързан с 
протромботично състояние при млади пациенти, непровеждащи антиисхемично лечение. Половите различия при 
ОМИ в отсъствие на обструктивна КБ са сходни с тези при обструктивна коронарна болест и ОКС – жените са с 
по-ниска степен на миокардно увреждане и активиране на възпалението.
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Abstract. The aim of the study was to defi ne the characteristics in the clinical presentation and the pathogenesis of myocardial 
infarction in non-obstructive coronary disease (MINOCA). Material and Methods: In a group of 207 consecutive 
patients with acute coronary syndrome, ACS [women – 44%, n = 91; acute myocardial infarction (AMI) – 87.4%, n = 
181] representative features of the MINOCA patients were identifi ed. A comparison of the severity of myocardial injury 
and the intensity of infl ammatory response in relation to sex and with the rest of the patients with ACS was performed. 
Results: The annual incidence of MINOCA was 1% in this population with ACS. The mean age of MINOCA patients 
was 52.5 ± 10.4 years. Тhe levels of markers of necrosis and infl ammation were lower, the indices of left ventricular 
systolic performance were better, but the platelet counts in the MINOCA group were higher compared to the ACS patients. 
The markers of infl ammation and myocardial injury indicated smaller infarct sizes in the female group with MINOCA. 
Conclusion: MINOCA is associated with pro-thrombotic condition in a population of untreated coronary disease patients. 
The sex-based dissimilarities in MINOCA – lower intensity of infl ammatory response and myocardial necrosis of the female 
patients resemble those seen in the setting of obstructive coronary atherosclerosis and ACS. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Научни описания на случаи на миокарден ин-
фаркт в отсъствие на обструктивна коронарна бо-
лест се появяват преди повече от 30 години [3]. В 
България липсват систематизирани изследвания по 
проблема [1, 2].

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да се опре-
делят особеностите в клиничното представяне и 
патогенезата на oстрия миокарден инфаркт при 
пациенти без ангиографски данни за обструктивна 
коронарна болест (ОМИ при НКБ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Изследвани са 207 последователно хоспитали-
зирани пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) 
(жени – 44%, n = 91; ОМИ – 87.4%, n = 181). Из-
ключващи критерии за проучването са: остро или 
хронично заболяване или състояния, свързани с 
активиране на възпалението или необходимост от 
антимикробна, противовъзпалителна или имуноак-
тивна терапия. 

Изчислена е честотата на ОМИ при НКБ и тези 
пациенти са характеризирани чрез определяне 
на рисков профил, предществаща терапия, нива 
на серумни липиди (общ холестерол – TC; липо-
протеини с ниска плътност – LDL; липопротеини с 
висока плътност – HDL; триглицериди – TG), нива 
на възпалителни (високосензитивен С-реактивен 
протеин – hsCRP; левкоцитен брой – WBC), прот-
ромбозни (тромбоцитен брой – PLT) и оксидативни 
маркери (оксидирани липопротеини с ниска плът-
ност – oxLDL) и степен на миокардно увреждане в 
острата фаза чрез: ензими за миокардна некроза 
(креатин-фосфокиназа МВ фракция – СРК-МВ; ви-
сокосензитивен тропонин T – hsTnT) и индекси за 
левокамерна систолна функция (краен систолен и 
диастолен обем – КДО и КСО, фракция на изтлас-
кване – ФИ). 

При всички пациенти е проведена ехокарди-
ография при постъпването за оценка на левокамер-
ната систолна функция и коронарна ангиография за 
оценка на коронарната анатомия.

Изследването на oxLDL и hsTnT е осъществе-
но с помощта на имунологични методи: съответно 
ензимносвързан имуносорбентен тест (ELISA) и 
електрохемилуминесцентен метод (ECLIA) [4, 5]. 
Концентрациите на hsCRP са определени на прин-
ципа на усилена с частици имунонефелометрия, а 
нивата на липидните фракции – с ензимни методи 
[6]. Броят на левкоцитите и тромбоцитите е оценен 

чрез директно микроскопиране на кръвна натривка. 
Статистическият анализ е осъществен с прилагане-
то на стандартни методи. 

Всички пациенти са подписали информирано 
съгласие за участие в проучването. Изследването 
е одобрено от етичната комисия на лечебното заве-
дение и е съобразено с изискванията на Деклара-
цията от Хелзинки.

РЕЗУЛТАТИ 

Годишната честота на ОМИ при НКБ е 1% 
от пациентите с ОКС. Рисковият профил, нива-
та на възпалителните маркери, оксидативният 
стрес, тромбозата и миокардното увреждане 
при пациентите с ОМИ при НКБ са представени 
на табл. 1. 

Таблица 1. Пациенти с ОМИ при НКБ – рисков про-
фил, лабораторни и ехографски показатели

Характеристики  N = 6

Възраст, год. 52.5 ± 10.4 

Пол (мъже/жени) 3 (50%)/3 (50%) 

Хипертонична болест 2 (33.3%) 

Дислипидемия 4 (66.7%) 

Захарен диабет 0 (0%) 

Тютюнопушене 2 (33.3%)

Антиисхемична терапия 0 (0%)

TChol (mmol/l) 5.2 ± 1.3

HDL (mmol/l) 1.4 ± 0.4

LDL (mmol/l) 3.3 ± 0.9

TG (mmol/l) 1.3 ± 0.3

АСЕ-I 2 (33.3%)

hsCRP (mg/l) 9.2 ± 12.1

WBC x 109/l 8.9 ± 2.8

oxLDL (mg/l) 6.9 ± 3.2

PLT x 109/l 256.4 ± 50.6

CPK-MB (U/l) 45.8 ± 23.3

hsTnT (ng/l) 0.4 ± 0.3

КСО (ml) 44.5 ± 14.8

КДО (ml) 109.5 ± 30.6

ФИ (%) 58.8 ± 7.7

Пациентите, които реализират инфаркт в от-
съствие на обструктивна КБ, са значително по-мла-
ди от останалите болни с ОКС, нямат предходна 
анамнеза за стенокардна симптоматика и не при-
емат антиисхемична терапия. Като тенденция плаз-
мените концентрации на ТG при тях са по-ниски 
(табл. 2). В острата фаза на МИ нивата на марке-
рите за миокардна некроза и възпаление също са 
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по-ниски (макар и незначимо). Левокамерните (ЛК) 
систолни индекси при тях са по-добри, докато бро-
ят на тромбоцитите остава по-висок спрямо болни-
те с ОКС (табл. 2).

Жените са с по-високи нива на HDL, по-ниско-
степенно повишение на hsCRP, WBC и маркерите за 
миокардна некроза, но по-висок тромбоцитен брой в 
сравнение с този при мъжете с ОМИ при НКБ (табл. 3).

Таблица 2. Пациенти с ОМИ при НКБ и с ОКС – различия в рисков профил, възпалителни и оксидативни маркери, 
тромбоцитен брой и степен на остро миокардно увреждане 

Характерстики Общ брой/Брой болни с ОМИ при НКБ ОМИ, ОКБ ОМИ, НКБ Р
Възраст 201/6 66 ± 13 52.5 ± 10.4 0.013
Хипертонична болест 178 (88.6%) 2 (50%) NS
Дислипидемия 139 (70.9%) 4 (66.7%) NS
Захарен диабет 71 (35.9%) 0 (0%) NS
ОМИ като първа проява на КБ 77 (40.5%) 5 (83.3%) 0.036
ТС 187/6 5.1 ± 1.3 5.2 ± 1.3 0.846 
HDL 188/6 1.4 ± 0.5 1.4 ± 0.4 0.894 
LDL 185/6 3 ± 1.2 3.3 ± 0.9 0.527 
TG 187/6 1.5 ± 0.7 1.3 ± 0.3 0.085 
hsCRP 166/5 27 ± 42.2 9.2 ± 12.1 0.117 
WBC 186/6 10.2 ± 3.9 8.9 ± 2.8 0.432 
oxLDL 105/2 9.6 ± 6.1 6.9 ± 3.2 NS
PLT 177/5 249.5 ± 67.2 256.4 ± 50.6 0.494
CPK-MB 198/6 88.3 ± 145.3 45.8 ± 23.3 0.676 
hsTnT 198/6 1.7 ± 2.7 0.4 ± 0.3 0.734
КДО 195/6 128 ± 39.6 109.5 ± 30.6 0.258
КСО 195/6 59.5 ± 29.1 44.5 ± 14.8 0.211
ФИ 199/6 53 ± 11 58.8 ± 7.7 0.201

Таблица 3. ОМИ при НКБ – полови различия

Характеристики Съотнош. мъже/жени ОМИ, ОКБ ОМИ, НКБ Р
Възраст 3/3 47.3 ± 7.5 57.7 ± 11.6 NS
ТС 3/3 4.6 ± 0.8 5.8 ± 1.5 NS 
HDL 3/3 1 ± 0.5 1.7 ± 0.4 NS 
LDL 3/3 3.1 ± 0.1 3.5 ± 1.2 NS 
TG 3/3 1.1 ± 0.3 1.5 ± 0.4 NS
hsCRP 2/3 21.6 ± 8.1 2.9 ± 0.7 NS 
WBC 3/3 10.9 ± 2.3 6.8 ± 1.1 NS 
oxLDL 1/1 9.2 4.7 NS
PLT 3/2 234.7 ± 48.8 289 ± 43.8 NS
CPK-MB 3/3 61 ± 23.3 30.7 ± 11 NS 
hsTnT 3/3 0.7 ± 0.1 0.1 ± 0.0 NS
ФИ 3/3 59 ± 1.0 58.7 ± 12.7 NS

ОБСЪЖДАНЕ 
Резултатите от проведения анализ предполагат 

съществуването на противоположни тенденции по 
отношение на възпалителната активност и тромбо-
тичния потенциал при пациентите с ОМИ в отсъст-
вие на ангиографски данни за обструктивна коро-
нарна болест. Миокардното увреждане и интен-
зивността на възпалителния отговор са с по-ниски 
нива, а тромбоцитната активност (броят на тромбо-
цитите в острата фаза) е по-висока, в сравнение с 
пациентите с остър коронарен синдром.

При инвазивното изследване в представената 
група могат да се обсъдят няколко различни меха-

низъма на инфракт при несигнификантна КБ. При 
5-има болни при ангиографското изследване се ви-
зуализират проходими съдове, необструктивни ко-
ронарни плаки при значително повишение на мар-
керите за некроза – данни, предполагащи настъп-
ването на спонтанна тромболиза. Този механизъм е 
по-чест при мъжете (мъже/жени  n = 3/n = 2), двама 
от пациентите в тази подгрупа са пушачи, никой от 
тях не провежда терапия. Не е изключено участи-
ето на коронарен макросъдов спазъм в процеса 
при болни в тази подгрупа. При една пациентка, 
поради лабораторна констелация за ограничен ин-
фаркт и ангиографски данни за силно забавен ко-
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ронарен кръвоток със систолен арест в басейна на 
междукамерния клон на лявата коронарна артерия 
(RIVA), при липса на други причини за микросъдова 
дисфункция, може да се обсъжда дистална емболи-
зация в малки коронарни разклонения (с диаметър 
< 500 mcm) на RIVA. При една болна се установи 
микроинфаркт (повишение само на hsTnT > 5 пъти) 
при коронарна аномалия – двойна RIVA, като ар-
терията с обичайна локализация е хипопластична, 
следователно са налице условия за левокамерна 
хипоперфузия [7]. 

Характеристиката на изследваните от нас болни 
с ОМИ при НКБ наподобява предходни описания на 
тази популация [8-11]. Те са по-млади от типични-
те болни с ОКС (средна възраст – 52.5 ± 10.4 год.), 
нямат или са с един традиционен рисков фактор за 
атеросклероза, при тях не се установява захарен 
диабет, не провеждат лечение и не съобщават за 
стенокардна симптоматика с голяма давност към 
момента на инфаркта. В проучвания дислипиде-
миите и тютюнопушенето са чест фактор за остра 
коронарна тромбоза в млада възраст, както и за 
МИ в отсъствие на обструктивна КБ [12-15], което 
се доказва и от резултатите от нашето проучване. 
Дислипидемиите се асоциират с нарушена кръвна 
реология, плакова нестабилност, тютюнопушенето 
– с коронарен вазоспазъм при генетична предис-
позиция [16-20]. Повишеното образуване на инхи-
битори на ендогенната фибринолиза (PAI-1, t-PA) е 
генетично детерминирано и предразполага към ра-
нен миокарден инфаркт, като взаимодейства с на-
рушения в липидния профил [21, 22]. В същото вре-
ме, напредването на възрастта не е силен рисков 
фактор за коронарна тромбоза дори при генетична 
предиспозиция за абнормна фибринолиза, според 
проучвания [23, 24]. Възрастта, при която се диаг-
ностицира МИ с проходими коронарни артерии в 
нашето изследване, насочва по-скоро към възмож-
ност за бърза реканализация на инфаркт-свързана-
та коронарна артерия при млади пациенти, поради 
по-висока активност на ендогенни фибринолитични 
фактори [25, 26].

Честотата на ОМИ при НКБ в разглежданата 
от нас популация е еднаква при двата пола и по-
ниска от изследвания в по-големи групи [11, 27-29]. 
Тези разлики могат да се обяснят с изключването 
на случаите на такоцубо кардиомиопатия от насто-
ящия анализ [27-29]. Въпреки това при болните с 
ОМИ и НКБ установяваме полови различия (макар 
и незначими, поради малкия брой на тези лица) в 
тежестта на миокардното увреждане и интезивност-
та на възпалителната реакция. При сходно нарушен 
липиден профил и по-напреднала възраст жените 
с ОМИ при НКБ имат ограничена миокардна некро-
за и по-ниска степен на повишение на възпалител-

ните маркери в острата фаза на инфаркта. Поло-
воспецифични механизми за устойчивост спрямо 
исхемично-реперфузионно увреждане са описани 
при различни видове опитни животни от женски 
пол [30, 31]. По-добрата функция на лява камера 
след миокарден инфаркт при пациенти от женски 
пол, според по-ранни научни данни, е в корелация с 
по-малките размери на инфарктната зона при тях и 
по-нискостепенно образуване на инфламаторни ци-
токини в острата фаза [32]. Доказана е позитивната 
роля на ендогенните естрогени при женския пол за 
ограничено исхемично-реперфузионно увреждане 
чрез промяна в регулацията на апоптозни протеини 
[33, 34]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведният анализ показва, че острият миокар-
ден инфаркт при необструктивна коронарна болест 
е резултат от протромботично състояние при мла-
ди пациенти, непровеждащи антиисхемично лече-
ние. Половите различия в патогенезата на ОМИ в 
отсъствие на обструктивна КБ са сходни с тези при 
обструктивна коронарна болест и ОКС – жените са 
с по-ниска степен на миокардно увреждане и акти-
виране на възпалението.
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Резюме. Аритмогенният субстрат при камерни тахикардии при пациенти със структурно сърдечно заболяване в някои слу-
чаи е локализиран субепикардно, което налага перикарден достъп за мепинг и успешна катетърна аблация. Разра-
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2 случая на перикарден достъп за мепинг и аблация на камерни тахикардии при структурни сърдечни заболявания 
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ВЪВЕДЕНИЕ

В много случаи перикардният достъп е задъл-
жително условие за успешното провеждане на 
мепинг и аблация на камерни тахикардии при струк-
турни сърдечни заболявания. Това се налага пора-
ди факта, че аритмогенният субстрат често пъти се 
локализира субепикардно и достигането му чрез 
ендокарден достъп до лявата или дясната камера е 
невъзможно. Най-често това са случаи на пациенти 
с аритмогенна деснокамерна дисплазия, неисхе-
мична дилатативна кардиомиопатия или болест на 
Чагас в ендемичните за това райони [1, 2]. Реше-
нието за перикарден достъп се взема на базата на 
ЕКГ характеристиката на клинично регистрираната 
тахикардия, спецификата на структурното сърдеч-
но заболяване, резултатите от проведения мепинг 
или находката от образните изследвания. 

Понастоящем в повечето центрове достъпът до 
перикардното пространство се осъществява чрез 
перкутанен субксифоиден достъп с използване-
то на игла тип Tuohy по метода, описан от Sosa и 
сътр. [3]. Усложненията, свързани с този достъп, 
се срещат при 5% до 11% според повечето серии 
и до голяма степен ограничават широкото му при-
ложение [4, 5]. В опит за намаляване на честотата 
на усложненията са разработени нови подходи за 
перкутанен субксифоиден достъп [6-10]. В насто-
ящата работа описваме 2 случая на едномоментен 
ендоепикарден мепинг и аблация при пациенти с 
мономорфни камерни тахикардии, свързани със 
структурни сърдечни заболявания. 

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ТЕХНИКА 
ЗА ПЕРИКАРДЕН ДОСТЪП

Перикардният достъп и в двата случая се осъ-
ществява по техниката на Silberbauer и сътр. за съз-
даване на капноперикард, която беше приложена 
след минимална модификация [10]. След въвеждане 
в обща интубационна анестезия се осъществи двоен 
или троен феморален венозен достъп и артериален 
феморален достъп според нуждите при всеки един 
от двамата пациенти. През единия феморален вено-
зен достъп се въведе управляем интродюсер (SJM 
Agilis NT, Abbot, St. Paul, MN, USA). С помощта на 
електрофизиологичен катетър се канюлира коронар-
ния синус и в него се въведе управляемият интродю-
сер. Проведе се венография на коронарния синус 
(оклузивна или неоклузивна според преценката 
на оператора) с оглед идентифициране на латера-
лен или постеролатерален венозен клон (фиг. 1 А). 
Същият беше канюлиран селективно посредством 
въвеждащ ангиографски катетър (JR4, 5F). Дистал-
но в съда беше пласиран коронарен водач 0,014 in 

(Runthrough, Terumo Inc., Tokyo, Japan), по който се 
въведе микрокатетър (Finecross, Terumo Inc., Tokyo, 
Japan). След пласиране на микрокатетъра дистално 
в съда, стандартният коронарен водач беше заме-
нен с коронарен водач за хронични оклузии с голя-
ма пенетрираща сила и тежест на върха 12 g (Asahi 
Confi anza 12р, Terumo Inc., Tokyo, Japan), с който се 
осъществи дистална перфорация на венозния клон 
и екстериоризация в перикарда (фиг. 1 Б). По водача 
в перикардното пространство се въведе и микрока-
тетърът. Перикардната позиция на микрокатетъра се 
верифицира чрез впръскване на контраст. 

За инсуфлация на въглероден диоксид (СО2) 
използвахме контейнер под налягане, свързан със 
стерилна система, снабдена с филтър за микрочас-
тици. Инсуфлацията (1,5 ml/kg) се извърши ръчно 
посредством 50-милиметрова спринцовка тип Luer 
Lock, свързана директно с микрокатетъра.  След 
първоначално натрупване на СО2 зад задната по-
върхност на сърцето наблюдавахме преразпреде-
ление, при което най-голямата газова колекция се 
локализира предно-апикално (фиг. 1, В и Г). Проце-
сът се мониторираше флуороскопски в лява коса и 
лява латерална ангиографска проекция.

След постигане на сепарация на двата пери-
кардни листа от 1-2 cm се пристъпи към субксифои-
ден перикарден достъп. За целта използвахме стан-
дартна игла 18 G от сет за перикардиоцентеза. С 
оглед избягване на дефлация използвахме Y-конек-
тор, който свързахме към пункционната игла.  Пред-
вид акумулацията на СО2 предимно предно-апи-
кално използвахме преден достъп към перикарда 
с непрекъснат флуороскопски контрол на хода на 
иглата. Проникването на иглата в перикардното 
пространство се верифицира посредством безпре-
пятствено въвеждане на J-водач 0,032 in (фиг. 1 Г). 
След верифициране на позицията на водача по 
него в перикарда се въведе управляем интродюсер 
(Agilis Epi, Abbot, St. Paul, MN, USA). И в двата слу-
чая след перикарден достъп през интродюсера се 
аспирира кръвенисто съдържимо, което не надви-
шаваше 80-100 ml. Аспирираха се и газови мехурче-
та, а след около 15 минути след инсуфлацията СО2 
беше напълно резорбиран. В хода на процедурата 
през страничното рамо на перикардния интродюсер 
периодично се извършваше аспирация на влетия 
през иригирания аблационен катетър физиологи-
чен разтвор, който остана бистър в хода на цялата 
процедура след първоначалната аспирация на кръ-
венисто съдържимо. В края на процедурите пери-
кардният интродюсер бе заменен по водач с Pigtail 
катетър от сета за перикардиоцентеза, който беше 
оставен за период от 24 часа в случай на нужда. 
В края на самата процедура интраперикардно бяха 
приложени 100 mg метилпреднизолон. 
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Случай 1
Жена на 50 години с неисхемична дилативна 

кардиомиопатия, с имплантиран в миналото дву-
кухинен кардиовертер-дефибрилатор поради ре-
цидивираща мономорфна камерна тахикардия, 
се представя в друга болница с чести рецидиви 
на аритмията, налагащи терапия от устройството. 
Въпреки антиаритмичното лечение пациентката 
е развила електрическа буря, поради което е на-
сочена към нашия център за катетърна аблация. 
Регистрираната камерна тахикардия беше с мор-
фология на десен бедрен блок и лява електрична 
ос (фиг. 2). Тахикардията покриваше критериите за 
епикардна локализация на изходното място (псев-
доделта 70 ms, вътрешно отклонение във V2 102 
ms, най-къс RS-интервал 149 ms) [11, 12]. Ехо-
кардиографското изследване при постъпването в 
Клиниката обективизира дилатирана лява камера 

(ЛК) със силно редуцирана систолна функция и 
сферично ремоделиране. Налице е инферолате-
рален цикатрикс, описана е и изразена епикардна 
фиброза. На базата на тези находки се предприе 
едномоментен ендоепикарден достъп за мепинг и 
аблация. Използвахме ретрограден трансаортен 
достъп до кухината на ЛК и гореописаната техни-
ка за перикарден достъп. С помощта на система 
за триизмерна сърдечна картография изградихме 
електроанатомична карта на ендокарда на ЛК и на 
епикарда в условията на синусов ритъм. Биполяр-
ната ендокардна ЛК карта демонстрира нормален 
волтаж, но на епикардната карта се установиха об-
ширни зони на нисък волтаж, най-вече инфероба-
зално, където регистрирахме и късни и фрагмен-
тирани потенциали (фиг. 3). Проведе се модифи-
кация на аритмогенния субстрат чрез апликация 
на РФ лезии в зоните на късни и фрагментирани 

Фиг. 1. Панел А. Венография на коронарния синус в лява коса проекция, демонстрираща наличието на подходящ за селективно каню-
лиране антеролатерален клон, обозначен със стрелката. Панел Б. Селективно канюлиране на антеролатерален клон на коронарния 
синус с коронарен водач и микрокатетър в лява коса проекция. Коронарният водач е екстериоризирал в перикардния сак (стрелката). 
Вижда се и рентген-позитивния маркер на върха на микрокатетъра, който се намира в лумена на антеролатералния клон (връх на 
стрелка). Панел В. Инсуфлация на въглероден диоксид с начална сепарация на двата листа на перикарда (двойната стрелка), пред-
ставено в лява коса проекция. Вижда се и рентгенопозитивният маркер на върха на микрокатетъра (връх на стрелка). Панел Г. Субкси-
фоиден перикарден достъп, представен в лява латерална проекция. Ясно се вижда сепарацията на двата листа на перикарда от инсу-
флирания въглероден диоксид. Пункционната игла е проникнала в перикардното пространство и през нея е въведен водач (стрелката)



В. Трайков и В. Гелев82

потенциали в нисковолтажната зона епикардно 
и ендокардно. Използвахме катетър за отворена 
иригирана аблация в режим на контрол на мощ-
ността при максимална мощност до 50 W и дебит 
на иригацията 17-30 ml/min. Като крайна точка на 

процедурата постигнахме неиндуцируемост на 
ритъмното нарушение. Не са наблюдавани ранни 
или късни усложнения от процедурата. В хода на 
проследяване от 3 месеца пациентката е без тера-
пии от устройството. 

Фиг. 2. Клинично регистрираната мономорфна камерна тахикардия при пациент 1. Обозначени са и ЕКГ характеристиките, насочващи 
към епикардно изходно място на тахикардията. *  псевдоделта, в случая 70 ms, §  вътрешно отклонение във V2, в случая 102 ms, 
¶  най-къс RS-интервал, в случая 149 ms. Скорост на записа 25 mm/s

Фиг. 3. Панел А. Епикардна волтажна карта, демонстрираща зона на нисък волтаж в инферобазалната зона. Зоните с волтаж над 1 
mV са кодирани във виолетово, докато останалите цветове демонстрират зони с намален волтаж. Картата е показана в задно-предна 
проекция с краниална ангулация. Виждат се и анатомичните карти на ендокарда на лявата и дясната камера. Панел Б. Епикардна акти-
вационна карта в условията на синусов ритъм. В бяло са представени зоните с активация в рамките на камерния комплекс. Останалите 
цветове представят късно активиращи се зони (след завършване на камерния комплекс на повърхностната ЕКГ). Най-късно активира-
щите се зони са във виолетово, а зоните с активация в рамките на продължителността на камерния комплекс на повърхностната ЕКГ са 
представени в бяло. Червените точки обозначават апликациите на РФ енергия. Проекцията е дясна латерална с краниална ангулация

Случай 2
Пациент на 29 години с аритмогенна деснока-

мерна (ДК) дисплазия, при който е осъществена 
имплантация на еднокухинен кардиовертер-де-

фибрилатор поради рецидивираща мономорфна 
камерна тахикардия. Около година след имплан-
тацията пациентът се насочва към нашия цен-
тър от кардиолог по район за катетърна аблация 
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поради много чести епизоди на мономорфна ка-
мерна тахикардия, налагащи терапия от устрой-
ството. Клинично регистрираната тахикардия е с 
морфология на ЛББ и лява електрична ос (фиг. 
4). Ехокардиографското изследване обективизи-
ра дилатирана ДК с редуцирана лонгитудинална 
систолна функция. Предвид данните за честа епи-
кардна локализация на аритмогенния субстрат 
при това заболяване и поради някои ЕКГ харак-
теристики на клинично регистрираната тахикар-
дия (QS-форма в долните отвеждания) се пред-
прие едномоментен ендоепикарден достъп за 
мепинг и аблация [13, 14].  В хода на процедурата 
не стана възможно индуцирането на клиничната 
тахикардия въпреки приложението на агресивен 
протокол на камерна стимулация. С помощта на 
система за триизмерна сърдечна картография из-
градихме електроанатомична карта на епикарда 
и ендокарда на ДК (волтажна и активационна в 
условията на синусов ритъм). Регистрира се об-
ширна зона на нисък волтаж, ангажираща голя-
ма част от латералната стена и изходния тракт 
на ДК епикардно и на по-малка площ ендокардно 
(фиг. 5, А, Б). Активационната карта в условия-

та на синусов ритъм демонстрира по-ограниче-
ни зони на много късна активация след края на 
камерния комплекс, най-вече ендокардно в об-
ластта на латералната стена на ДК субвалвулар-
но (фиг. 5, В, Г) . В тези зони се откриват късни 
електрограми, които отстоят на повече от 100 ms 
от края на камерния комплекс (фиг. 5Д). Прове-
деният пейсмепинг от тези места демонстрира 
изключително дълъг S-QRS-интервал (до 280 ms) 
и репродуцира напълно морфологията на клинич-
но регистрираната тахикардия. Извърши се РФ 
модификация на аритмогенния субстрат чрез на-
насяне на РФ лезии в зоните на най-късна акти-
вация. Постигна се елиминиране на всички късни 
сигнали с използването на аблационен катетър с 
отворена иригирана аблация с максимална мощ-
ност до 45 W и дебит на иригация 17-30 ml/min. 
След аблацията не беше възможно индуцирането 
на продължителни камерни тахиаритмии. На пов-
торната активационна карта на ДК ендокард не се 
регистираха зони на късна активация. Не се на-
блюдаваха ранни или късни усложнения от проце-
дурата. В хода на проследяване от 4 месеца па-
циентът нямаше регистрирани камерни аритмии. 

Фиг. 4. Клинично регистрираната мономорфна камерна тахикардия при пациент 2. Скорост на записа 25 mm/s



В. Трайков и В. Гелев84

ОБСЪЖДАНЕ

Според публикуваните данни достъп до пери-
кардното пространство за успешно извършване на 
катетърна аблация се налага средно в около 17% от 
случаите, като нуждата от такъв достъп зависи до 
голяма степен от подлежащото структурно сърдеч-
но заболяване и локализацията на аритмогенния 
субстрат [4]. Пропорцията пациенти с индикации 
за перикарден достъп е различна в зависимост от 
конкретната патология. При пациенти с неисхемич-
на кардиомиопатия перикарден достъп се налага в 
35% от случаите, докато при пациентите с аритмо-
генна деснокамерна дисплазия нужда от достъп до 
перикардното пространство за катетърна аблация 
имат 41% от пациентите според същото проучване. 
Широко използваната в опитните центрове техника 
на Sosa и сътр. за перикарден достъп се асоциира с 
немалка честота на усложнения, което ограничава 
широкото навлизане в практиката на инвазивната 
електрофизиология [4, 5]. Сред тях са усложнения-
та, свързани със засягането на ДК при пункцията – 
хемоперикард, лацерация на ДК, псевдоаневризма 
на ДК, фистула между ДК и коремната кухина и др. 
Освен това могат да бъдат засегнати и коронарни 
артерии. Съществува и риск от засягане на редица 

съседни структури – колон, черен дроб, плеври и 
субдиафрагмални съдове [15]. Изявата на тези ус-
ложнения е в зависимост от конкретния подход за 
достъпа по Sosa (преден или долен). Редица про-
учвания докладват модификации на вече разрабо-
тените техники или въвеждане на нови такива за 
намаляване на усложненията. Една от техниките 
включва използването на пункционни игли с по-ма-
лък калибър (21 G) вместо използваните 18 G [7]. 
Така например тази техника е проучена от Gunda и 
сътр., които в мултицентрово обсервационно про-
учване разглеждат група от 404 пациенти, които са 
имали индикации за перикарден достъп в рамките 
на електрофизиологична процедура [6]. При 55% 
от тези пациенти е използвана микропункционна 
игла 21 G, а при останалите – стандартната игла на 
Tuohy 18 G. Резултатите в тази серия пациенти де-
монстрират значимо по-ниска честота на перикард-
ните изливи, налагащи перкутанен или хирургичен 
дренаж при използването на микропункционна игла. 
Честотата на другите големи усложнения, вкл. и не-
сърдечни, не показва разлика в зависимост от из-
ползваната техника за перикарден достъп. Недос-
татъци на тази техника са загубата на тактилното 
усещане при проникване в перикардното простран-
ство и нуждата от по-голямо количество контрастно 

Фиг. 5. Панел А. Епикардна волтажна карта, демонстрираща зони на нисък волтаж от почти цялата епикардна повърхност на дясната 
камера. Картата е представена в предно-задна проекция. Панел Б. Ендокардна волтажна карта на дясната камера, демонстрираща 
зони на нисък волтаж на свободната стена на дясната камера, субвалвуларно и към изходния тракт. Картата е представена в дясна коса 
проекция. Панел В. Епикардна активационна карта в условията на синусов ритъм, демонстрираща обширна зона на късна активация 
откъм епикарда на свободната стена на дясната камера. Панел Г. Ендокардна активационна карта в условията на синусов ритъм, 
демонстрираща зона на много късна активация (виолетовата зона) на свободната стена на дясната камера субвалвуларно. Панел Д. 
Дванадесетканална ЕКГ в условията на синусов ритъм и електрограма от аблационния катетър, разположен в зоната на най-късна 
активация ендокардно на дясната камера (виолетовата зона на панел Г). Вижда се, че локалната активация в тази зона се регистрира 
повече от 100 ms след края на камерния комплекс на повърхностната ЕКГ. Скорост на записа 100 mm/s. Цветното кодиране на волтаж-
ната и активационната карта е аналогично на описаното за фиг. 3 
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вещество за верифициране на позицията на върха 
на иглата. Di Biase и сътр. докладват първоначален 
опит с техника, при която се използва пункционна 
игла с нов дизайн, позволяваща регистриране на 
налягане от върха [8]. Контролът на налягането при 
въвеждането на иглата дава ясна информация на 
оператора при проникването на върха в перикард-
ния сак, а също и при навлизането на върха на игла-
та в миокарда на дясната камера. В това проучване 
са включени 25 пациенти с индикации за епикардна 
аблация или за оклузия на левопредсърдното ухо 
чрез LARIAT система, налагаща едноепикарден 
достъп. При всички пациенти е осъществен успе-
шен перикарден достъп. Регистрираното средно 
налягане в перикардното пространство е в граници-
те 4,72 ± 1,7 mm Hg (в повечето случаи в границите 
-5 до + 5 mm Hg). Екстраперикадната локализация 
на върха на иглата се асоциира с много ниско наля-
гане – не повече от 1 mm Hg, докато интрамиокард-
ната позиция или тази в кухината на дясната каме-
ра се асоциират със значително по-високи наляга-
ния. В описаната серия пациенти от регистъра на Di 
Biase и сътр. е наблюдавано само едно усложнение 
(перикарден излив, налагащ лечение), което според 
авторите не е пряко свързано с перикардния дос-
тъп. Наблюдаван е и един случай на случайна пунк-
ция на дясната камера без клинична изява. 

Първоначално техниката за субксифоиден пе-
рикарден достъп е създадена и се използва основ-
но за перкутанен дренаж при пациенти с хемодина-
мично значим перикарден излив. В тази ситуация 
двата листа на перикарда са раздалечени и дос-
тъпът до перикардния сак не носи съществен риск 
от пункция на дясната камера и засягане на епи-
кардните коронарни съдове. При всички описани 
по-горе техники перикардният достъп се осъщест-
вява на „сух“ перикард, което всъщност определя 
високия риск от процедурата. Раздалечаването на 
двата листа на перикарда посредством въвеждане 
на течност или газ може значително да улесни пе-
рикардния субксифоиден достъп и да намали риска 
от потенциални усложнения. В експериментални 
условия са проучени два основни подхода за това. 
В серия от експерименти върху 30 свине Rogers и 
сътр. използват йод-контрастно вещество или СО2, 
инстилирани или инсуфлирани през микрокатетър, 
въведен в перикарда след пункция на ухото на дяс-
ното предсърдие [16]. Контрастната материя показ-
ва тенденция за струпване зад задната повърхност 
на сърцето и е трудна за аспирация поради своя 
вискозитет.  От своя страна, СО2 показва тенденция 
за локализиране между стернума и предната по-
върхност на сърцето и се асоциира с много бърза 
резорбция. Независимо от нарочната пункция на 
ухото на дясното предсърдие не са наблюдавани 

значими перикардни изливи при използването на 
2,8 Fr микрокатетър въпреки пълната антикоагула-
ция с хепарин в условията на експеримента. Тази 
техника е изследвана и при серия от 13 пациенти, 
при които се налага епи карден достъп във връзка 
с лигиране на левопредсърдното ухо чрез система 
LARIAT [9]. В тази серия е използван микрокатетър 
2,4 Fr и коронарен водач 0,014 или 0,018 in за дос-
тъп до перикарда. Успешна пункция на деснопред-
сърдното ухо е постигната при 11 пациенти (85%). 
След инсуфлация на 96 ± 22 ml СО2 е постигнато 
сепариране на двата листа на перикарда от средно 
12 mm, което е било достатъчно за успешен и безо-
пасен субксифоиден перикарден достъп. При един 
пациент е наблюдаван значим перикарден излив 
(125 ml) след ретрахиране на микрокатетъра в дяс-
ното предсърдие. Изливът е третиран консерватив-
но, не е имал хемодинамична значимост и не е до-
вел до удължаване на болничния престой. Модифи-
кация на тази техника е докладвана от Silberbauer 
и сътр. [10]. За изход към перикарда при тази тех-
ника се използва латерален или преднолатерален 
клон на коронарния синус. Същият се канюлира 
селективно с използването на управляем интродю-
сер и диагностичен или водещ коронарен катетър 
и с използването на коронарен водач с голяма пе-
нетрираща сила се постига изход в перикардното 
пространство. Въведеният по водача микрокатетър 
се използва за инсуфлация на СО2 в доза 1,5 ml/
kg. Последващият субксифоиден достъп в ориги-
налната публикация е осъществен с микропунк-
ционна игла 22 G, за да се избегне дефлацията на 
перикардното пространство при употребата на игла 
с по-голям калибър. Описаният подход за перикар-
ден достъп е приложен при 12 пациенти с индика-
ции за епикардна катетърна аблация. Изход в пери-
карда през клон на коронарния синус е осъществен 
при всички болни, но субксифоиден достъп не е бил 
възможен при един от пациентите поради наличие 
на перикардни сраствания. При повечето пациенти 
от изследваната кохорта е наблюдавано незначимо 
(< 30 ml) кървене в перикарда. При един пациент е 
наблюдаван значим (150 ml) хемоперикард, който 
е дрениран през въведения в перикардното прос-
транство след субксифоиден достъп интродюсер и 
не е имал клинично значение. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ние докладваме първите два случая за наша-
та страна на перикарден достъп с използването на 
техниката на Silberbauer и сътр., която използвахме 
след малка модификация, свързана с използването 
на стандартна игла от сет за перикардиоцентеза, 
фиксирана към Y-конектор, с оглед избягване на 
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дефлацията на перикардното пространство. И при 
двамата болни дисталната перфорация на съда се 
отдаде лесно, а микрокатетърът премина в пери-
кардното пространство напълно безпрепятствено. 
След началото на инсуфлацията наблюдавахме ин-
тересен феномен и при двамата пациенти – първо-
начално инсуфлирания СО2 създаваше впечатле-
ние за натрупване зад диафрагмалната повърхност 
на сърцето, но бързо настъпи преразпределение, 
при което основната газова колекция с най-голямо 
отслояване на двата перикардни листа се локали-
зира предно-апикално. Това беше и причината в 
двата случая да предпочетем предна перикардна 
пункция, при която ходът на пункционната игла е 
насочен към най-голямата газова колекция. Счето-
хме, че този подход е най-безопасен и при двамата 
пациенти, въпреки че при първия случай субстра-
тът беше локализиран инферобазално. Това отго-
варя на опита, публикуван в литературата, с този 
метод [10]. Независимо от осъществената предна 
пункция безпрепятствено и лесно успяхме да дос-
тигнем всички зони от епикарда на ЛК и ДК. И при 
двата случая не сме наблюдавали значимо кървене 
и промени в хемодинамиката, свързани с инсуфли-
рания в перикардния сак СО2. Не са настъпили и 
други усложнения, свързани с перикардния достъп, 
независимо от използването на стандартна игла от 
сета за перикардиоцентеза, а не на игла тип Tuohy. 
Считаме, че тази техника е по-безопасна, дава 
по-голяма увереност на оператора и ще позволи 
по-широкото навлизане на перикардния достъп в 
повече центрове – вкл. и  едномоментно в хода на 
първа процедура при пациенти с висока вероятност 
за наличие на епикарден аритмогенен субстрат.   
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ВЪВЕДЕНИЕ
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Bob Lewin отбелязва, че голяма част от лекарите 
погрешно смятат, че всяка интервенция, извър-
шена след миокарден инфаркт, може да се опис-

ва като рехабилитация. Нещо повече, липсата на 
стандартизиран подход, съобщенията за негативни 
резултати от прилаганите физически упражнения 
и психологично лечение поотделно, според Lewin, 
подхранват нихилизма към възможностите на по-
стинфарктната рехабилитация.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМА

Метаанализи от рандомизирани проучвания [5, 
13, 31, 32, 33] демонстрират почти еднакви резул-
тати от прилагането на психосоциална рехабилита-
ция и бета-блокери: 20-25% редукция на общата и 
20% на кардиоваскуларната смъртност. Икономиче-
ски изследвания показват, че психосоциалната ре-
хабилитация е оправдана дори само по финансови 
причини [23]. В изследване, проведено в Швеция, 
се съобщава, че 51% от рехабилитираните паци-
енти са били на работа 5 години след инфаркта в 
сравнение с 27% от нерехабилитираните. Според 
авторите това се дължи на по-ниските нива на тре-
вожност и депресия и по-малко остри инциденти. 
Спестените пари се равняват на 10 000 долара на 
пациент [23].

Преглед на литературата показва, че 15-25% от 
инфарктно болните остават дефинитивно тревожни 
и депресирани и именно тревожността е тази, която 
води до непоследователно болестно поведение и 
ненужно използване на здравни ресурси [32]. Про-
блеми във взаимоотношенията с партньора и сексу-
ални проблеми се откриват при 20-58% от пациен-
тите. В седмиците и месеците непосредствено след 
инфаркта партньорите на пациента и членовете на 
семейството е възможно да бъдат много по-тревож-
ни от самия болен. Доказано е, че лошата психо-
логична адаптация не е свързана с тежестта 
на инфаркта, но предразполага към по-висока 
смъртност. Важно е да се помни, че именно тя е 
от жизненоважно значение при болните, прекарали 
миокарден инфаркт [28, 29].

Резултатите от две мащабни проучвания [25, 
35] представят значими доказателства за значе-
нието на депресията, тревожността, социална-
та изолация, липсата на емоционална подкрепа, 
враждебността, тип А-поведение в развитието на 
сърдечно-съдовите заболявания. Нещо повече, 
съществуват ясни доказателства относно прогнос-
тичното значение на социалната изолация, лошата 
емоционална подкрепа и депресията при пациенти, 
прекарали миокарден инфаркт. Изброените психо-
социални фактори са свързани и с нездравослов-
ния начин на живот.

Могат да бъдат изброени няколко потенциални 
патофизиологични механизъма, лежищи в основа-
та на връзката между психологичните фактори и 
сърдечна болест [35]. Абнормното функционира-
не на хипоталамо-хипофизо-адренокортикалната 
система е свързано с депресията, враждебността 
и социалната изолация като предиктори на сърдеч-
но-съдовата болест. Нарушеният вагусов контрол 
характеризира депресията и враждебността, както 
и повишеният симпатиков тонус допринася за соци-

алната изолация, тревожността, стреса и враждеб-
ността. Депресията и враждебността са свързани 
също така с нарушена функция на тромбоцити-
те. Именно последното обстоятелство дава ясно-
та по въпроса за начина, по който психологичните 
фактори могат да повлияват прогресията на сър-
дечното заболяване, и подсказва как интервенции-
те, подобряващи психосоциалното функциониране, 
могат да променят физиологичното и да намалят 
риска от сърдечни инциденти.

Сравнени с обичайните грижи, психосоциални-
те и обучителните интервенции постигат желаните 
ефекти върху рисковите фактори, редуцирайки ни-
вата на холестерола, систолното налягане, теглото, 
сърдечната честота в покой, както и намаляват зна-
чимо смъртността между 20 и 40% [13, 16, 30].

Промените в стила на живот също са от жиз-
неноважно значение за пациента. Пушач, отказал 
цигарите, може да очаква 50% намаление на риска 
от смърт в следващите 5 години, а диетата и физи-
ческите упражнения водят до значително понижа-
ване на риска от постинфарктни усложнения [34]. 
Литературните данни показват, че 59% от пациен-
тите пушачи, които не променят стила си на живот, 
преживяват повторен инфаркт [8].

Добавянето на релаксационни техники към фи-
зическите упражнения показва значимо по-малка 
поява на остри сърдечни инциденти – 17% срещу 
37% [4, 16]. Програмите за управление на стреса, 
прибавени към релаксационните техники, намаля-
ват риска за възникване на сърдечни усложнения 
от 31% на 10%, подобряват къмплайънса и изхода 
от лечението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СЗО препоръчва рехабилитацията на инфарктно 
болните да включва: физически упражнения, релак-
сация, управление на стреса, вторична превенция 
и подпомагане на психосоциалната адаптация на 
пациента.Тя трябва да започва непосредствено 
след медикаментозното стабилизиране и задъл-
жително да включи в процеса партньорите и други 
членове от семейството на болния.

ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

За почти всички пациенти, преживели миокар-
ден инфаркт, са нормални тревожността и де-
пресията през първите седмици след изписване от 
болницата. Част от тези симптоми са следствие от 
погрешните представи, които имат пациентите от-
носно характера и прогнозата на заболяването, и се 
овладяват много добре чрез изясняване на фактите 
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[20, 29, 33]. Повечето пациенти се чувстват добре, 
когато са стимулирани да „вентилират“ своите емо-
ции (да намалят негативните емоции, свързани със 
стресора) и бъдат убедени, че тяхната реакция е 
нормална. Понякога е необходимо използването на 
ниски дози транквиланти или бързодействащи хип-
нотици. Както ще стане ясно по-нататък, включва-
нето в групови сесии и програми също допринася за 
адаптирането на пациента към промените в живота 
му след инфаркта.

Друго често срещано психологично усложнение 
след миокарден инфаркт е страхът от физиче-
ска активност [4, 19]. Ранното включване в групи 
за физическа активност повишава увереността на 
пациента в собствените му възможности [19]. При-
съствието на съпруга/съпругата по време на фи-
зическите натоварвания увеличава доверието към 
способностите на пациента.

Отхвърляне на болестта е следващо психо-
логично усложнение, продължаващо обикновено и 
след изписване от болницата. Поведението на по-
добни болни, свързано с персистиращо отхвърля-
не на болестта, може да се превърне в сериозен 
риск за тях. Този факт е от особено значение за 
пациенти, които са по природа непрекъснато кон-
куриращи се и са свикнали да контролират обстоя-
телствата в своя живот. Те обикновено настояват 
да се върнат на работа възможно по-скоро и често 
отказват рехабилитация с аргумента, че могат да я 
извършват сами по-добре. Това поведение засилва 
тревожността, страха и предразсъдъците относно 
болестта у членовете на семейството и може да 
доведе до сериозни семейни конфликти. Отворена 
дискусия с пациента и семейството със зачитане на 
всички аргументи в общия случай води до решава-
не на конфликта и подходящо поведение на всеки 
от участниците [17].

Полезно е пациентът да се обучава на различ-
ни форми на обратна връзка с оглед контролира-
нето на неговата активност. Той се учи да измерва 
честотата на пулса по време на стрес-тест; да се 
самонаблюдава, като бъде инструктиран да почи-
ва, когато е уморен или при възникване на сърдеч-
ни симптоми; да споделя с лекаря, ако симптоми-
те продължат и след прием на нитроглицерин; да 
използва като средство за обратна връзка относно 
състоянието си мнението на съпругата/съпруга. В 
повечето случаи впечатлението на партньора за па-
циента е вярно.

Голяма част от пациентите, преживели миокар-
ден инфаркт, имат относително по-тежки психоло-
гични и поведенчески проблеми, интерфериращи 
с тяхната рехабилитация. Най-големият проблем е 
персистиращата депресия [10], която може да има 
характера на голяма или малка, или характера на 

разстройство на адаптацията със смесени черти 
(тук няма да се спираме на нейното лечение).

Изследванията от последните години показват, 
че основни характеристики на т.нар. тип А-поведе-
ние (предразположение за коронарно заболяване) 
са чувството за липса на време и "свободно плува-
щата тревожност". Това поведение може да се мо-
дифицира чрез психиатрична консултация. Такава 
модификация се асоциира със значимо намаление 
на заболяемостта и болестността от миокарден ин-
фаркт [6, 22].

ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА

В общия случай обучението на пациента започ-
ва непосредствено след клиничното му стабилизи-
ране. То включва: характеристика на коронарната 
болест; сърдечните симптоми; сърдечно-съдовите 
медикаменти; начините за повлияване на основ-
ните рискови фактори (пушене, високо кръвно на-
лягане, хиперлипидемия); напътствия относно фи-
зическата активност (в това число и сексуална) и 
връщането на работа [18]. Необходимо е да се под-
чертае, че миокардният инфаркт е манифестация 
на болестен процес, протичащ дълги години. Много 
от пациентите свързват възникването на инфаркта 
с дейността, която са вършили в деня на възник-
ването му. На тези пациенти трябва добре да се 
обясни, че сърдечен инфаркт би възникнал незави-
симо от работата през този ден и че възможност-
та за повторение най-лесно би се намалила, ако 
се следва медикаментозният терапевтичен план и 
се предприемат някои промени в стила на живот. 
Пациенти, вярващи, че са много болни и че са за-
плашени от внезапна смърт, имат тенденция да се 
вглеждат в телесните си усещания много по-задъл-
бочено, отколкото преди инфаркта с цел да предо-
твратят по-тежки последици. Чувството на умора, 
задух или съвсем слаби, с несърдечен произход 
усещания могат да се интерпретират като сигнал за 
по-сериозно здравно увреждане. Това твърде често 
води до намаляване на социалната и физическата 
активност и до неразпознаване на истинските симп-
томи на вторичната исхемична болест [29].

Обучението на пациентите е уместно да се 
прави в групови сесии [17]. Информация за всеки 
отделен пациент следва да се дава по време на 
организиране на срещи със семейството на паци-
ента преди изписването от клиниката. По време на 
тези срещи членовете на семейството на болния 
се поощряват да задават въпроси, свързани със 
състоянието на пациента. Тези срещи трябва да 
включват: идентифициране на основните рискови 
фактори, които са били налице преди инфаркта 
(risk factors counseling); медикаментозната тера-
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пия, предписана преди изписването; обсъждане 
на по-нататъшната рехабилитация, диета, употре-
бата на цигари; възможностите за емоционално 
вентилиране на стрес-предизвикващите събития; 
реалистични представи относно връщането към 
нормална работна активност (cognitive-behavioral 
stress management) [6].

Тъй като постинфарктната исхемична болест е 
много често следствие на инфаркта, от изключителна 
важност е да се обяснят на пациента нейните симп-
томи и възможността за възникването ѝ в случай на 
пренатоварване в седмиците след изписването [29].

Всичко това е уместно да се направи и в писме-
на форма и да се предостави на пациента, тъй като 
много често казаното в клиниката не се възприема 
лесно.

АМБУЛАТОРНИ ВИЗИТИ

Всеки пациент, прекарал миокарден инфаркт, 
трябва да бъде насърчаван да телефонира на своя 
личен лекар поне веднъж седмично през първите 
седмици след инфаркта, за да обсъдят всякакви 
промени в състоянието му. По същото време е не-
обходимо да се организира и първата визита. Тя е 
уместно да се разпредели между оценка на рехаби-
литационния процес (ниво на физическа активност, 
диета, пушене, емоционален статус, очакванията 
относно връщане на работа) и медицинския статус 
на пациента (признаци на исхемия, сърдечна не-
достатъчност, кръвно налягане, медикаменозна те-
рапия). В следващите 3 месеца трябва да се прави 
минимум една амбулаторна визита месечно.

Много болници в Европа разработват групови 
класове за прекарали миокарден инфаркт и техните 
съпруги/зи. Обикновено пациентите и близките им се 
поканват да участват в седмични срещи през първия 
или втория месец след инфаркта. Сесиите обичай-
но се водят от социален работник, психотерапевт 
или обучена сестра. Основната цел на тези срещи е 
обсъждането на периода на реконвалесценция, спо-
делянето на преживявания и проблеми, свързани с 
нея, както и взаимна подкрепа [17].

ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТА

Повечето пациенти преживяват инфаркт в свои-
те най-работоспособни години и обикновено се 
стремят към завръщане на работа. Тези, които не 
възвърнат работоспособността си през първите 6 
месеца, в общия случай никога не я възвръщат [20]. 
Този факт според цитираните автори се дължи на 
психологични причини, а не на соматични.

За да бъде избeгнат този феномен, още веднага 
след изписването е уместно да се сподели с паци-

ента, че връщането му на работа е нещо очаквано. 
Очевидно е, че видът на работата е от съществено 
значение. Пациентитe, чиято работа е свързана с 
умствено напрежение и стрес, обикновено се съ-
ветват да започнат работа на половин работен ден, 
за да имат достатъчно време за релаксация и по-
чивка. Пациентите, чиято работа е свързана с фи-
зическо натоварване, започват работа съобразно 
данните от стрес-теста и медицинските изследва-
ния. Част от пациентите с лошо контролиран бол-
ков синдром, аритмии и сърдечна недостатъчност 
могат да стигнат до постоянна увреда и невъзмож-
ност за работа.

Основните принципи, които трябва да се пом-
нят, са [12, 20]:

1) повечето пациенти с миокарден инфаркт са 
способни да се върнат на работа;

2) прогнозата може да се установи с клинично 
изследване, неинвазивни методи, включващи ехо-
кардиограма, стрес-тест, холтер;

3) сърдечната катетеризация не е задължителна;
4) специално внимание да се отделя на пациен-

ти, чиято работа е свързана с излагане на високи 
температури (пожарникари) или чиято внезапна за-
губа на работоспособност може да застраши други 
хора (пилоти);

5) почасовото работно време може да се из-
ползва за постепенно включване в пълен работен 
капацитет;

6) максималният функционален капацитет на 
пациента трябва да се изследва непосредствено 
след постигане на стабилност на медицинските по-
казатели: това обикновено е 3-5 седмица след неус-
ложнен инфаркт; 7 седмици след коронарен байпас 
и 1 седмица след коронарна ангиопластика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки че повечето изследвания недвусмисле-
но показват позитивния ефект на психосоциалните 
интервенции при инфарктно болни, много от фак-
торите, повлияващи състоянието на пациентите, 
остават неизяснени. Не са известни докрай и пато-
физиологичните механизми, чрез които психологич-
ните фактори повлияват болестността и смъртност-
та. Въпреки огромния брой изследвания, посветени 
на проблема, не е ясно също така има ли разлики 
сред популациите на малцинствата, възрастните и 
жените. Ясно е, че рехабилитацията на пациенти с 
миокарден инфаркт се насочва все повече към пси-
хологичните и психосоциалните аспекти на боле-
дуването и реформата в здравеопазването на дър-
жавата дава възможност за организиране на тази 
дейност около колаборацията на семейните лекари 
с кардиолози и психиатри.
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