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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ОКС, ОБОСНОВАВАЩА 
АНТИТРОМБОЦИТНА ТЕРАПИЯ

Ерозиите и разкъсването на плака са хистопа-
тологичните отличителни черти на тромбообразу-
ването в коронарните артерии. Клиничното състоя-
ние, свързано с този процес, се проявява пред нас 

под формата на остър коронарен синдром (ОКС). 
Както тромбоцитите, така и коагулационната каска-
да са ключови фактори в започването, усилването 
и поддържането на острия коронарен синдром [15].

Морфологията на виновната плака при тези 
пациенти варира от тромбоза, със или без оклузия 
на коронарната артерия, до внезапно стеснение на 
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СИНДРОМ – ПОГЛЕД ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯСИНДРОМ – ПОГЛЕД ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

И. Петров, Н. Златарева, И. Ташева, З. Станков, А. Чернева и Л. Лозанов
УMБAЛ „Аджибадем Сити Клиник“ – София 
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ANTIPLATELET AND ANTICOAGULANT THERAPY IN ACUTE CORONARY SYNDROME – ANTIPLATELET AND ANTICOAGULANT THERAPY IN ACUTE CORONARY SYNDROME – 
OVERVIEW OF ITS DEVELOPMENT DURING THE LAST TWO DECADES OVERVIEW OF ITS DEVELOPMENT DURING THE LAST TWO DECADES 

I. Petrov, N. Zlatareva, I. Tasheva, Z. Stankov, A. Cherneva and L. Lozanov
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Резюме. Въпреки че смъртността от ИБС в западните страни през последните няколко десетилетия е намаляла, забо-
ляемостта, причинена от нея, се увеличава и значителен брой пациенти все още страдат от остър коронарен 
синдром (ОКС) и внезапна сърдечна смърт (ВСС). Базирайки се на клиничните проучвания, започващи през 1970 
г., сега знаем, че почти всички събития, свързани с ОКС, са резултат от коронарна атеросклероза с насложена 
коронарна тромбоза, причинена от руптура или ерозия на атеросклеротична плака. Поради този доказан меха-
низъм антитромботичната терапия, включваща в себе си антиагреганти и антикоагуланти, е крайъгълен камък в 
медикаментозното лечение на пациенти с ОКС, подложени на първична перкутанна коронарна реваскуларизация 
(pPCI). Представени са новостите в антиагрегантното/антикоагулантното лечение на пациенти с ОКС, залегнали в 
последните актуализирани клинични ръководства. 

Ключови думи: антиагрегантна терапия, антикоагулантна терапия, остър коронарен синдром, клинични проучвания, поведение
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Abstract. Although mortality rates from coronary heart disease in the western countries have declined in the last few decades, 
morbidity caused by this disease is increasing and a substantial number of patients still suffer acute coronary syndrome 
(ACS) and sudden cardiac death. Based on studies beginning in the 1970s, we now know that almost all events associated 
with ACS are generally the result of coronary atherosclerosis with accumulated coronary thrombosis, caused by rupture or 
erosion of atherosclerotic plaque. Antithrombotic therapy, including antiplatelet and anticoagulant agents, is the cornerstone 
of pharmacological treatment to optimize clinical outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction 
(STEMI) undergoing primary percutaneous coronary intervention (pPCI). Based on the latest ESC guidelines a summary of 
the new strategies regarding antiplatelet/anticoagulant regimens during and after ACS treatment is presented.
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лумена от кръвоизлив вътре в плаката. Морфоло-
гиите на плаките на коронарната артерия, които 
са основно отговорни за тромбозата, са руптура 
и ерозия на плаката, като руптурата на плаката е 
най-честата причина за остър миокарден инфаркт, 
особено при мъжете. Жените под 50-годишна въз-
раст по-често имат ерозия, докато при по-възраст-
ните жени – честотата на руптура се увеличава с 
всяко десетилетие [7].

Както тромбоцитите, така и коагулационната 
система са ключови фактори в инициирането и под-
държането на ОКС. След прикрепянето към място-
то на съдова увреда тромбоцитите са подлагат на 

активиране с последващо освобождаване на раз-
творими съставки, включително аденозин дифос-
фат (ADP). Посредством автокринна и паракринна 
стимулация ADP се свързва с P2Y1 и P2Y12 рецеп-
торите, което инициира и потенцира процеса на 
тромбоцитно активиране и агрегация. Тромбоксан 
А2 (TxA2), който се образува от активирани тром-
боцити, благоприятства продължаването на актива-
цията и агрегацията чрез простаноид тромбоксанов 
рецептор (TP). В тромбоцитно медиираната каска-
да, която води до образуването на богати на тром-
боцити тромби, тромбинът се счита за главна връз-
ка в коагулационната система [15].

Фиг. 1. Антитромбоцитни медикаменти за лечение на ОКС: фигурата обобщава наличните към момента антикоагуланти и антиагреган-
ти, които се използват за лечение на пациенти с ОКС като съпътстваща терапия към неинвазивното и инвазивното поведение (фигура, 
базирана на данни от Sibbing et al. Antithrombotics in ACS [15])

Антитромбоцитните медикаменти водят до ан-
тикоагулация и антиагрегация, като по този начин 
се инхибира образуването на тромб (фиг. 1). Ан-
тикоагулантите инхибират образуването/активност-
та на тромбин, следователно блокират възможност-
та му да превръща фибриногена във фибрин, което 
намалява тромб-свързваните инциденти. Те дейст-
ват на различни нива от коагулационната каскада: 

  Индиректни инхибитори на коагулацията – 
нефракциониран хепарин (НФХ) и нискомолекулен 
хепарин (НМХ) – индиректни тромбинови инхиби-
тори; НМХ и фондапаринукс – индиректни фактор 
Xa-инхибитори – осъществяват действието си чрез 
свързване с антитромбин и увеличават инхибиция-
та му върху фактор Xa. 

  Директните инхибитори на коагулацията осъ-
ществяват действието си посредством блокиране 

на фактор Ха (апиксабан, ривароксабан, отами-
ксабан) или директно на тромбина (бивалирудин, 
дабигатран). Те могат да се свързват със свобод-
ния тромбин и с фибрин-свързания тромбин и да 
предотвратят тромбин-медиираното активиране на 
фактори V, VIII, XI и XIII. 

Антиагрегантите инхибират активацията и агре-
гацията на тромбоцитите, следователно действат 
върху процеса на разпространение на артериална-
та тромбоза. 

  Ацетилсалициловата киселина медиира свое-
то антитромбоцитно действие поредством циклоо-
ксигеназата, която инхибира образуването на тром-
боксан А2 и индуцира функционално постоянно ин-
хибиране на тромбоцитите. 

  Свързването на аденозин-дифосфат (ADP) 
с P2Y12 рецептора на тромбоцитите води до сти-
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мулиране на активацията и агрегацията на тром-
боцитите. Антагонистите на P2Y12 (клопидогрел и 
прасугрел) действат чрез необратимо свързване, 
(тикагрелор – чрез обратимо свързване), с P2Y12 
рецептора. Други антитромбоцитни медикаменти 
за венозно приложение като абциксимаб действат 
като GPIIb/IIIa рецепторни антагонисти [5].

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОУЧВАНИЯ
През последните няколко десетилетия се отбе-

лязва голям напредък в лечението на ОКС както по 
отношение на перкутанните коронарни реваскула-

ризaции, така и по отношение на фармакологична-
та (антитромбоцитна) терапия. Редица клинични 
проучвания доведоха до бърз напредък в развитие-
то на антикоагулантните и антитромбоцитните ме-
дикаменти (фиг. 2). 

Ключовият въпрос по отношение на оптимизи-
ране на лечението при ОКС остава в намирането на 
деликатен баланс между намаляването на тромбо-
тичните събития чрез ефективно антитромбоцитно 
лечение и предизвикването на кървене, което се 
свързва с употребата на мощни и/или на няколко 
антитромбоцитни медикамента [15].

Фиг. 2. Клинични проучвания върху медикаментозното лечение при пациети с ОКС (фигура, базирана на данни от Sibbing et al., 
Antithrombotics in ACS [15])

В началото на 90-те години на ХХ век антитром-
боцитното поведение при пациенти с ОКС, подло-
жени на PCI, се състоеше в перипроцедурно интра-
венозно приложение на хепарин и Аспирин плюс 
витамин К-антагонист за дългосрочно лечение. По 
този начин обаче резултатите от ендоваскуларното 
лечение се компрометират от големия брой исхе-
мични и свързани с поява на кървене усложнения. 
Ето защо, голям пробив в лечението на пациенти 
с ОКС и по-специално при подложените на PCI 
лица е въвеждането на двойната антитромбоцит-
на терапия (DAPT). През 1996 г. проучването ISAR 

(Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen) е 
първото рандомизирано сравнение на 626 после-
дователни пациенти, лекувани с PCI, което показва 
отличен резултат (както по отношение на безопас-
ността, така и по отношение на ефикасността) за 
DAPT, включваща аспирин плюс тиклопидин срещу 
Аспирин плюс антикоагулация с витамин К-антаго-
нист. Изследването със сигурност е било рисковано 
начинание за времето си, но изиграва роля на край-
ъгълен камък в историята на интервенционалната 
кардиология, и по-специално в тази на антитромбо-
тичната терапия [15].
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По-нататъшни проучвания като STARS (Stent 
Anticoagulation Restenosis Study), FANTASTIC (Full 
Anticoagulation versus ASpirin and TIClopidine after 
stent implantation) и MATTIS (Multicenter Aspirin 
and Ticlopidine Trial after Intracoronary Stenting) 
проследяват и потвърждават резултатите от про-
учването ISAR. Тези проучвания допълнително 
проправиха пътя към рутинното прилагане на 
коронарно стентиране в комбинация с двойна 
антитромбоцитна терапия. В края на 1990 г. ти-
клопидин, характеризиращ се с редица (отчасти 
токсични) странични ефекти, бе заменен от вто-
ро поколение тиенопиридин – клопидогрел, който 
бе в основата на антитромбоцитното лечение по 
това време, както и за последвалото десетиле-
тие. С оглед неговите фармакологични недоста-
тъци обаче при значителна част от пациентите се 
явява нуждата от създаването на алтернативни 
медикаменти с незабавно, мощно и предвидимо 
антитромбоцитно действие [15].

Прасугрел, също необратим P2Y12 инхибитор 
от тиенопиридинов тип, бе разработен и получи 
официално одобрение през 2009 г. Поради по-го-
лямата ефективност на неговия активен метаболит, 
изразяваща се в мощно и предсказуемо инхиби-
ране на тромбоцитите, медикаментът, сравнен с 
клопидогрел, значително намалява риска от тром-
ботични събития при болните с ОКС, подложени на 
PCI, във фаза III на проучването TRITON-TIMI (TRial 
to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes 
by Optimizing Platelet InhibitioN with Prasugrel-
Thrombolysis In Myocardial Infarction). Наред с оч-
акванията за по-мощно антитромбоцитно действие 
се установява и повишен риск от кървене, включи-
телно животозастрашаващо, след приложението на 
прасугрел. Това се оказа една болезнена истина 
и първият дотогава опит с мощно инхибиране на 
тромбоцитите, което ясно показва, че намаляване-
то на исхемичните инциденти при пациенти с ОКС 
има своята висока цена [15].

Интересно е, че при пациенти с ОКС, при кои-
то се прилага неинвазивно поведение, проучване-
то TRILOGY-ACS показва сравнима ефикасност и 
безопасност на прасугрел срещу клопидогрел. Това 
беше отрезвяващо заключение по времето, когато 
резултатите от проучването станаха достъпни, тъй 
като се оказва, че ползите от мощното инхибиране 
на тромбоцитите могат да бъдат ограничени само 
до пациентите, които получават интервенционално 
лечение (PCI) [15]. Наблюдението доведе до утвър-
ждаване на прасугрел в практиката само до паци-

енти с известна коронарна анатомия в контекста на 
перкутанна коронарна интервенция.

Тикагрелор се появи на пазара през 2011 г. 
Наблюденията за понижен тромботичен риск, 
който идва заедно с умерено по-висок риск от 
кървене, бяха потвърдени и при мощно тромбо-
цитно инхибиране с тикагрелор в проучванията 
PLATO и PEGASUS-TIMI 54. Данните от регис-
търа на SWEDEHEART при > 45 000 пациенти с 
ОКС са в съгласие с резултатите от проучване-
то PLATO, тъй като показват по-нисък исхемичен 
риск при приложението на тикагрелор в сравне-
ние с клопидогрел за сметка на по-висок риск от 
кървене [15].

Въпреки ограниченията им, двете клинични из-
питвания (TRITON-TIMI 38 и PLATO), довели до ре-
гулаторното одобрение на прасугрел и тикагрелор, 
проправиха пътя към установяването на мощно ан-
тиагрегантно инхибиране като стандарт при лече-
нието на пациенти с ОКС [15].

Настоящите препоръки на Европейското кар-
диологично дружество (ESC) и Американската 
сърдечна асоциация/Американската колегия по 
кардиология (AHA/ACC) се основават на двой-
ната антитромбоцитна терапия (DAPT) както 
при пациенти, подлежащи на ендоваскуларно 
лечение, така и при тези без проведена PCI. Ас-
пиринът се препоръчва за всички пациенти, при 
които няма противопоказания, при начална пе-
рорална натоварваща доза от 150-300 mg (при 
пациенти, които до момента не са приемали Ас-
пирин) и последваща поддържаща ниска доза от 
75-100 mg на ден (Клас I, LOE A). Проучването 
CURRENT-OASIS 7 при 25 086 пациенти с ОКС 
не показва полза от по-висока доза Аспирин 
(300-325 mg дневно) в сравнение с по-ниска-
та (75-100 mg на ден). Инхибитор на P2Y12 се 
препоръчва в продължение на 12 месеца, освен 
ако няма противопоказания – например пови-
шен риск от кървене (клас I, LOE A). Мощните 
антитромбоцитни медикаменти (прасугрел и ти-
кагрелор) са предпочитаните варианти при па-
циенти с ОКС: прасугрел (60 mg натоварваща 
доза, 10 mg дневна доза) се препоръчва при па-
циенти (Клас I, LOE B), които подлежат на PCI 
при липса на противопоказания (напр. анамнеза 
за мозъчен инсулт или транзиторна исхемична 
атака). Тикагрелор (натоварваща доза 180 mg, 
90 mg два пъти дневно) се препоръчва (Клас I, 
LOE B) при всички пациенти с умерен към висок 
риск от исхемични инциденти, независимо от 
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първоначалната терапевтична стратегия и дали 
са третирани предварително с клопидогрел, при 
липса на противопоказания. Клопидогрел (300-
600 mg натоварваща доза, 75 mg дневна доза) 
се препоръчва (клас I, LOE B) само при тези па-
циенти, които не могат да получават тикагрелор 
или прасугрел, или които изискват перорална 
антикоагулантна терапия, която може да ги из-
ложи на неприемливо висок риск от кървене при 
едновременен прием с прасугрел или тикагре-
лор [15].

Оптималната продължителност на DAPT все 
още е въпрос на обсъждане. Докато стандартната 
продължителност на DAPT към момента се счита за 
12 месеца, по-краткото лечение (3-6 месеца) може 
да се обмисли при пациенти с висок риск от кърве-
не (Клас II, LOE B). Относно дългосрочното P2Y12 
инхибиране, инхибитори на P2Y12 в допълнение 
към Аспирин и прием над 1 година, могат да се 
препоръчат (Клас II, LOE A) само след внимателна 
оценка на риска от исхемични инциденти и риск от 
кървене. Тази препоръка се основава на резулта-
тите от изследванията PEGASUS и DAPT – и двете 
проучващи ефикасността и безопасността на про-
дължителната (над 12 месеца) двойна антитром-
боцитна терапия с клопидогрел/прасугрел (DAPT) 
или с тикагрелор (PEGASUS). Трябва да се отбе-
лежи, че проучванията за продължителна двойна 
антитромбоцитна терапия не са имали голям про-
бив, тъй като наблюдаваният намаляващ риск за 
исхемичен инцидент е свързан с по-висок риск от 
кървене и в крайна сметка – смъртността като цяло 
остава непроменена [15]. Резултатите от клинично-
то проучване PEGASUS-TIMI 54 показват ползата 
от по-продължителната DAPT, при която се прилага 
60 mg тикагрелор два пъти дневно [4] със сравнима 
полза/относителен риск при диабетици и недиаби-
тици [3]. Резултатите от проучването THEMIS, което 
се провежда в момента, ще покажат ефекта от про-
дължителната DAPT при 19 000 пациенти с диабет 
и висок риск за сърдечно-съдови събития, при кои-
то се прилага тикагрелор. 

При пациенти с преживян миокарден инфаркт 
продължителната DAPT показва предимство в пол-
за на намаляване на сърдечно-съдовата смъртност, 
миокардния инфаркт или мозъчния инсулт при по-
вишен риск от кървене [16]. Препоръките от 2017 
г. на Европейското дружество по кардиология, фо-
кусирани върху продължителността на двойната 
антиагрегантна терапия при коронарна артериална 
болест, гласят, че при пациенти с ОКС, които добре 

понасят DAPT, без усложнения с наличие на кър-
вене, може да се обсъди продължаването на DAPT 
и над 12 месеца (Клас IIb, Ниво А); при пациенти с 
миокарден инфаркт и висок риск от исхемия, които 
толерират DAPT без усложнения от кървене, може 
да се предпочете приложението на тикагрелор 60 
mg два пъти дневно за повече от 12 месеца в ком-
бинация с Аспирин в сравнение с клопидогрел или 
прасугрел (Клас IIb, Ниво B). 

Факторите, при чието наличие може да се об-
мисли продължителност на DAPT ≤ 12 месеца, са: 
пациенти със стабилна коронарна болест, анамне-
за за кървене и/или висок риск от кървене, малка 
коронарна лезия и/или засягане на един коронарен 
съд, второ поколение DES. 

Факторите, при чието наличие може да се об-
мисли продължителност на DAPT над 12 месеца, 
са: пациенти с ОКС, наличие на захарен диабет, бъ-
бречна недостатъчност, хронична сърдечна недос-
татъчност, периферна артериална болест, сигни-
фикантни лезии, малък калибър на съда, бифурка-
ционни лезии, засягане на LMCA, първо поколение 
DES, дълги стентове, няколко стента [6, 10].

ПРЕМЕДИКАЦИЯ С МОЩЕН ИНХИБИТОР 
НА P2Y12 РЕЦЕПТОРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР 
ИНФАРКТ НА МИОКАРДА СЪС И БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ 
(STEMI И NSTEMI)

Въз основа на резултатите от проучването 
ACCOAST, показващи по-висок риск от кървене, 
без ефективност по отношение на премедикаци-
ята, не се препоръчва да се прилага прасугрел 
при пациенти с NSTEMI, при които не е известна 
коронарната анатомия (Клас III, LOE B). Същото 
се отнася и за тикагрелор за премедикация при 
пациенти с NSTEMI. При пациенти със STEMI 
доболничното лечение с тикагрелор не показва 
предимство относно първичните крайни цели в 
проучването ATLANTIC и комбинираните неже-
лани големи сърдечно-съдови инциденти, смърт-
ност и усложнения от кървене са сходни при па-
циенти с доболнично приложение на тикагрелор 
и при болни с натоварваща доза тикагрелор при 
постъпването. По отношение на интравенозното 
приложение на антитромбоцитни медикаменти 
при пациенти с ОКС няма препоръки за рутинна 
употреба, а за селективно използване в конкрет-
ни ситуации. Използването на гликопротеин (GP) 
IIb/IIIa инхибитори по време на PCI трябва се из-
вършва само в спасителни ситуации (тромбоза на 
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стента) или тромботични усложнения (slow fl ow, 
nore fl ow) (Клас IIa, LOE C) [15].

Кангрелор е първият интравенозен и конку-
рентен инхибитор на P2Y12 с обратимо действие 
и много кратък полуживот (по-малко от 5 min). 
Медикаментът бе изследван в обширната про-
грама на клиничните проучвания CHAMPION и на 
базата на смесените резултати от тях – според 
настоящите препоръки – може да се прилага при 
пациенти, подлежащи на PCI и не приемали до 
момента P2Y12 инхибитор [15].

Друг перорален антитромбоцитен медикамент, 
който се изследва в две големи клинични проуч-
вания, е ворапаксар (PAR-1 тромбин рецепторен 
антагонист). Проучването TRACER (The Thrombin 
Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in 
Acute Coronary Syndrome) е спряно преждевре-
менно поради наличие на по-чести тежки епизоди 
на кървене (вкл. интрацеребрален кръвоизлив), 
докато първичните комбинирани крайни цели не 
показват значима статистическа разлика в двете 
изследвани групи (лечение с DAPT срещу тройна 
терапия, включваща Ворапаксар). Merck & Co – 
компанията, създала медикамента, спря промо-
тирането му през 2016 г., което говори само по 
себе си [15].

По отношение на антикоагулацията насто-
ящите препоръки са за употребата на антико-
агуланти в острата фаза и по време на поста-
вянето на диагнозата (Клас I, LOE B). НФХ е 
най-широко използваният медикамент и се пре-
поръчва при пациенти, подлежащи на PCI и не-
приемащи до момента друг антикоагулант (Клас 
I, LOE B). Директният тромбинов инхибитор би-
валирудин се препоръчва като алтернатива на 
нефракционирания хепарин (плюс GPIIb/IIIa ин-
хибитори) по време на PCI (Клас I, LOE A). Въз 
основа на данните от скорошно проучване, за-
почнато от European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions (EAPCI), най-често 
използваният антикоагулант е НФХ. Причини-
те за това са по-високите разходи и по-големи-
ят предполагаем тромботичен риск от прило-
жението на бивалирудин в сравнение с НФХ. 
Други използвани медикаменти в клиничната 
практика са нискомолекулен хепарин (НМХ, 
еноксапарин) и фондапаринукс (2,5 mg подкож-
но дневно), който се препоръчва при пациенти 
със запазена бъбречна функция (еGFR > 30 ml/
min/1,73 m2) независимо от стратегията за пове-
дение, като не се прилага, ако пациентът е на-

сочен за спешна коронарна ангиография (Клас 
I, LOE B) [15]. Целта на проучването VALIDATE-
SWEDEHEART е да се сравнят бивалирудин и 
хепарин при пациенти с ОКС (както със, така 
и без ST-елевация). Включени са 3005 пациен-
ти със STEMI и 3001 пациенти с NSTEMI, на-
сочени за спешно провеждане на PCI, които са 
рандомизирани преди процедурата за лечение 
с бивалирудин (0,75 mg/kg интравенозен болус, 
последван от 1,75 mg/kg на час инфузия) или 
нефракциониран хепарин (70-100 U/kg интраве-
нозен болус). Изисква се употребата на мощни 
P2Y12-инхибитори при всички пациенти преди 
PCI. Използването на гликопротеин IIb/IIIa ин-
хбитори не е планувано. PCI е осъществена 
предимно с радиален достъп. Първичната край-
на цел е честотата на смъртност, миокарден ин-
фаркт или епизоди на кървене за срок от 180 
дни. Мнозинството пациенти са лекувани преди 
PCI с тикагрелор (94.9%), като останалите са 
приемали прасугрел или кангрелор. След 180 
дни няма значителни различия между двете гру-
пи по отношение на смъртността, миокардния 
инфаркт или епизодите на кървене. 

Изследователите заключават, че няма значими 
разлики между използването на бивалирудин и хе-
парин по отношение на смъртността, нов миокар-
ден инфаркт и епизодите на сериозно кървене при 
пациенти със STEMI или NSTEMI, подложени на 
PCI [10].

РОЛЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИТЕ СЛЕД ПРЕЖИВЯН ОКС

Персистирането на повишени стойности на 
тромбин до 1 година след преживян ОКС създава 
среда, благоприятстваща формирането на тром-
би в коронарните артерии [2]. Варфарин- и Аспи-
рин-медиираната антикоагулация има протектив-
на роля след ОМИ [9]. Рандомизираното контро-
лирано проучване APPRAISE-2 на приложението 
на апиксабан два пъти дневно към антиагрегант-
ната терапия показва повишен риск от кървене в 
сравнение само с антиагрегантната терапия без 
да демонстрира значимо намаляване на реку-
рентните исхемични събития след преживян ОКС 
при пациенти с висок риск [1]. Подобно на него 
повишено кървене и други усложнения са наблю-
давани и при дабигатран в рандомизираното кли-
нично проучване RE-DEEM [13] и при риварокса-
бан в ATLAS ACS-TIMI 46 [11]. Въпреки това беше 
достигнат пробив в тази насока с използването 



Антиагрегантна и антикоагулантна терапия... 11

на много ниски дози ривароксабан във фаза 3 на 
проучването ATLAS-TIMI 51. В тази популация па-
циенти след ОКС приложението на ривароксабан 
2.5 mg два пъти дневно в комбинация с антиа-
грегантна терапия (най-често Аспирин и клопидо-
грел) води до намаляване на стент-тромбозите, 
сърдечно-съдовата смъртност, миокардния ин-
фаркт или инсулт, и по-специално до намаляване 
на всички причини за смърност през 24-месечния 
период на протичане. Именно тези доказателства 
са и в основата на препоръките oт 2012 г. на Евро-
пейското дружество по кардиология за поведение 
при ОМИ при пациенти, представящи се с елева-
ция на ST-сегмента. Препоръките са обновени в 
ръководството от 2017 г.: 

  Aнтиагрегантна терапия с ниска доза Аспирин 
(75-100 mg) – Клас I, Ниво А.

  DAPT под формата на Аспирин и тикагрелор 
или прасугрел (или клопидогрел, ако прасугрел и 
тикагрелор не са налични или са противопоказани) 
се препоръчва за 12 месеца след PCI, освен ако 
няма контраиндикации като повишен риск от кърве-
не – Клас I, Ниво А.

  Инхибитор на протонната помпа се препоръч-
ва при DAPT при пациенти с висок риск от кървене 
от гастроинтестиналния тракт – Клас I, Ниво B.

  При пациенти с индикации за перорален ан-
тикоагулант, той се добавя към антиагрегантната 
терапия – Клас I, Ниво C.

  При пациенти с голям риск от кървене трябва 
да се обмисли преустановяването на P2Y12-инхи-
биторите след 6 месеца – Клас IIa, Ниво B.

  При пациенти със STEMI, имплантация на 
стент и индикация за перорален антикоагулант 
тройна терапия трябва да се обмисли за 1-6 месе-
ца (според баланса между очаквания риск от реку-
рентни исхемични събития и поява на кървене) – 
Клас IIa, Ниво C.

  DAPT в продължение на 12 месеца при паци-
енти, които не са подложени на PCI, трябва да се 
обмисли, освен ако не са налице противопоказания 
като повишен риск от кървене – Клас IIa, Ниво C.

  При пациенти с тромбоза в лява камера 
трябва да се прилага антикоагулант за 6 месеца с 
последваща преоценка на терапията с образна ди-
агностика – Клас IIa, Ниво C.

  Може да се обмисли приложението на DAPT, 
под формата на тикагрелор 2 х 60 mg дневно и Ас-
пирин, над 12 месеца до 3 години при пациенти с 
висок риск от исхемия, които до момента са толери-

рали добре DAPT и нямат усложнения от кървене 
– Клас IIb, Ниво B.

  Може да се обмисли приложението на ниска 
доза ривароксабан (2.5 mg два пъти дневно) при 
пациенти с нисък риск от кървене, които приемат 
Аспирин и клопидогрел – Клас IIb, Ниво B.

  Не се препоръчва приложението на тикагре-
лор и прасугрел като част от тройна антитромбо-
тична терапия с Аспирин и орален антикоагулант 
– Клас III, Ниво C [10].

При пациенти със захарен диабет тип 2 
най-честите причини за тромботични прояви са: 
нарушена функция на тромбоцитите, ендотелна 
дисфункция и нарушена фибринолиза. До 2010 
г. използването на ацетилсалицилова киселина 
(ASA) за сърдечно-съдова протекция е препоръч-
вано при всеки пациент с диабет. Понастоящем 
препоръките за сърдечно-съдова профилактика 
и използването на ASA при пациенти с диабет са 
подобни на препоръките за индивиди без заха-
рен диабет тип 2, т.е. като вторична профилакти-
ка на бъдещи повторни сърдечно-съдови събития. 
American Diabetes Association понастоящем пре-
поръчва използването на терапия с клопидогрел 
при диабетици с много висок сърдечно-съдов риск 
или като алтернативна терапия при пациенти с 
непоносимост към Аспирин. Пациентите на лече-
ние с двойна антитромбоцитна терапия (Аспирин 
и клопидогрел) имат по-добра прогноза по отно-
шение на бъдещи сърдечно-съдови инциденти в 
сравнение с тази при пациенти, лекувани само с 
Аспирин. В метаанализ на шест проучвания с при-
лагани интравенозни GP IIb/IIIa инхибитори при 
пациенти с ОКС, 22% от които са имали диабет (n 
= 6458), е установено намаляване на смъртността 
за следващите 30 дни от 6.2 на 4.6% (р = 0.007) 
при диабетиците [14]. От друга страна, проучване-
то ISAR-SWEET не показва ефект на абциксимаб 
върху едногодишния риск от смърт и инфаркт на 
миокарда при пациенти с диабет (n = 701), подло-
жени на PCI след предварително третиране с 600 
mg натоварваща доза клопидогрел 2 часа преди 
началото на процедурата [12]. Въпреки използва-
нето на тези антиагреганти значителен брой от 
пациентите, особено тези с диабет, продължават 
да имат рецидивиращи атеротромботични инци-
денти. Тези наблюдения са довели до развитието 
на концепцията за антитромбоцитната лекарстве-
на „резистентност”, или устойчивост. При диабет 
хипергликемията е вероятен механизъм, който се 
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счита за причина за нетипичните аспирин-индуци-
рани реакции. Устойчивостта към клопидогрел е 
по-широко разпространена при диабетици в срав-
нение с недиабетни пациенти и е най-висока при 
пациенти, изискващи лечение с инсулин [8]. При 
захарен диабет са необходими по-специфични 
терапевтични режими с антитромбоцитни агенти. 
Предлагат се три стратегии за постигане на тази 
цел и те включват: корекция на дозата, допълни-
телна употреба на антиагрегант и използване на 
нови агенти. Като се има предвид, че при диабет 
тромбоцитите се характеризират с повишен тър-
новър, се предполага, че чрез увеличаване днев-
ната доза на антиагреганта можем да постигнем 
по-добра ефективност. Използването на 150 mg 
клопидогрел като поддържаща доза може да дове-
де до по-ефективно инхибиране на тромбоцитите 
от употребата на доза от 75 mg. 

КАКВА БИ БИЛА АНТИТРОМБОЦИТНАТА ТЕРАПИЯ 
НА БЪДЕЩЕТО? 

Трябва да си поставим за цел да постигнем 
баланс между намаляване на исхемичните инци-
денти и предизвикването на кървене. И към мо-
мента Аспирин е крайъгълен камък в лечението. 
Основавайки се на резултатите от TRITON-TIMI 
38 и PLATO, двата мощни ADP-рецепторни ан-
тагониста (тикагрелор и прасугрел) към момен-
та са одобрени и препоръчани за лечение на 
OКС. Извършващото се клинично проучване – 
Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: 
Rapid Early Action for Coronary Treatment (ISAR-
REACT) 5, цели да сравни тикагрелор с прасуг-
рел при 4000 пациенти с ОКС и планувана инва-
зивна процедура. 

Новостите относно антитромботичната тера-
пия в хода на STEMI в последното клинично ръ-
ководство на Европейското дружество по кар-
диология (2017 ESC Clinical Practice Guidelines 
for the Management of STEMI) отразяват резул-
татите от клиничните изпитвания COMPASS и 
RE-DUALPCI. COMPASS разшири резултатите 
от ATLASTIMI-51, показващи, че комбинация-
та от ривароксабан 2.5 mg два пъти дневно и 
Аспирин превъзхожда самостоятелното прило-
жение на Аспирин в превенцията на СС смърт, 
инсулт или миокарден инфаркт при пациенти 
със стабилна коронарна болест или периферна 
артериална болест. Тройната терапия, включ-
ваща антикоагулант варфарин и двойна анти-

агрегантна терапия, е стандартно лечение на 
пациенти с предсърдно мъждене след PCI, но 
тази комбинация ги поставя в повишен риск от 
кървене. Проучването RE-DUALPCI изследва 
ефективността и безопасността на двойната те-
рапия с дабигатран и P2Y12-инхибитор при па-
циенти с предсърдно мъждене след проведена 
PCI в сравнение с тройната терапия. Резултати-
те показват, че сред пациентите с предсърдно 
мъждене, подложени на PCI, двойната терапия 
е безопасна и ефективна по отношение на на-
маляване епизодите на кървене в сравнение с 
тройната терапия (абсолютно намаляване на 
риска от 11.5% за дозата от 110 mg и 5.5% за 
дозата от 150 mg). Важно допълнение към ва-
риантите за антитромботична терапия при па-
циенти, подложени на първична PCI, в новите 
ръководства е добавянето на кангрелор (Клас 
IIb, Ниво A). Въз основа на резултатите от кли-
ничното проучване CHAMPION може да се об-
съжда приложението на кангрелор при пациен-
ти, които не са получавали P2Y12 рецепторни 
инхибитори [10].

В проучването COMPASS е селектирана ви-
сокорискова популация със стабилна коронарна 
болест или периферна артериална болест (ПАБ). 
Дефиницията за стабилна коронарна болест е 
била: предходен миокарден инфаркт, многосъдова 
коронарна болест или предшестваща коронарна 
реваскуларизация. Дефиницията за ПАБ e пред-
хождаща периферна реваскуларизация или ампу-
тация, клаудикация с нисък ABI или асимптомно 
каротидно заболявание. Първичната крайна цел е 
СС смъртност, инсулт или миокарден инфаркт. Вто-
ричните крайни цели включват: исхемичен инсулт, 
миокарден инфаркт, остра исхемия на крайника или 
смърт от коронарна болест на сърцето. В периода 
от март 2013 г. до май 2016 г. общо 27 395 пациен-
ти от 602 центъра в 33 държави са рандомизирани 
(1:1:1) на лечение с ривароксабан 2.5 mg два пъти 
дневно с Аспирин 100 mg дневно, ривароксабан 5 
mg два пъти дневно или Аспирин 100 mg дневно. 
Проучването бе спряно по-рано от предвиденото 
поради отбелязване на значително превъзходство 
по ефикасност на ривароксабан с Аспирин. To по-
казва, че при високорискови пациенти с коронарна 
болест на сърцето и/или ПАБ, ривароксабан 2.5 mg 
два пъти дневно в комбинация с Аспирин 100 mg 
намалява СС смърт, инсулта или миокардния ин-
фаркт в сравнение само с Аспирин 100 mg дневно, 
докато при монотерапията само с ривароксабан 5 
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mg два пъти дневно тези резултати не се наблюда-
ват. Кървенето нараства при използването на риво-
роксабан с Аспирин или само ривароксабан, но без 
значително увеличаване на фаталните и интракра-
ниалните епизоди на кървене [10].

RE-DUALPCI е многоцентрово, отворено проуч-
ване, рандомизиращо 2725 пациенти с предсърдно 
мъждене, които са подложени на PCI, да получат или 
тройна терапия (варфарин плюс P2Y12 инхибитор – 
клопидогрел или тикагрелор, и Аспирин), или двой-
на терапия (дабигатран 110 mg или 150 mg два пъти 
дневно плюс P2Y12 инхибитор – клопидогрел или 
тикагрелор). Първичната крайна цел е времето до 
поява на голямо значимо кървене (по ISTH) или кли-
нично значимо неголямо кървене (clinically relevant 
nonmajor bleeding – CRNM). В сравнение с режима 
на тройната терапия лечението с дабигатран 110 mg 
и P2Y12 инхибитор намалява с почти 50% вероят-
ността за поява на голямо кървене или CRNM за 14 
месеца, като изследователите отбелязват, че това 
е съвместимо с абсолютно намаляване на риска с 
11.5% (ARR). Двойната терапия с дабигатран 150 mg 
също се свързва с по-малко кървене и абсолютно 
намаляване на риска с 5.5%. В сравнение с режима 
на тройната терапия и при двете групи с двойна те-
рапия има по-малка честота на интракраниални кръ-
воизливи с 0.7% ARR в групата с дабигатран 110 mg 
и 0.9% ARR в групата с дабигатран 150 mg. Изследо-
вателите смятат, че двойната терапия с дабигатран 
в съответните дозови режими, които са всепризнати 
за превенция срещу инсулт, предлагат на клиници-
стите две допълнителни терапевтични схеми за ле-
чение на пациенти с предсърдно мъждене, при които 
е осъществена PCI [10].

Към момента концепцията за антитромботична-
та терапия следва идеята за двойна антиагрегант-
на терапия (DAPT) при всички пациенти. Индикация 
относно лечение, съобразно с индивидуалните осо-
бености на пациента и стадия на заболяването, в 
който се намира, липсва към момента. По този по-
вод новаторски концепции за лечение на пациенти 
с ОКС се оценяват в редица текущи клинични изпит-
вания. Сред тях са: GLOBAL LEADERS и TWILIGHT 
(Ticagrelor With Aspirin or Alone in High-Risk Patients 
After Coronary Intervention), които споделят сходен 
принцип от краткосрочна двойна антитромбоцитна 
терапия (1 месец в GLOBAL LEADERS, 3 месеца в 
TWILIGHT), последвана от дългосрочна монотера-
пия с тикагрелор (и отпадане на Аспирин). И в две-
те проучвания лечението с Аспирин отпада рано в 
терапията след ОКС, което е напълно иновативен 

подход, предполагаемо свързан с редукция на риска 
от кървене. Докато TWILIGHT е в етап на събиране 
на пациенти, набирането на пациенти в GLOBAL 
LEADERS (в което България е една от най-активни-
те страни) приключи през 2016 г., а съобщаването 
на резултатите се очаква да бъде през 2018 г.

И двете проучвания следват универсална стра-
тегия, но не изследват индивидуализираното анти-
тромботично лечение. Това именно се прави в други 
текущи проучвания, които се базират на индивидуа-
лизирано лечение въз основа или на CYP2C19 гено-
типизиране (POPULAR Genetics, TAILORPCI), или на 
фенотипизиране (TROPICAL-ACS) чрез изследване 
на тромбоцитната функция. В POPULAR Genetics 
се използва мощният антитромбоцитен медикамент 
тикагрелор само при носители на CYP2C19*2, до-
като останалите пациенти (които не са носители на 
CYP2C19*2 алели) остават на клопидогрел за под-
държащо лечение след проведена първична PCI при 
STEMI. TROPICAL-ACS следва различен подход – 
всички пациенти в острата и подострата фаза на ле-
чението остават на мощен антитромбоцитен меди-
камент (прасугрел), като през хроничната фаза като 
стандартна терапия преминават на клопидогрел въз 
основа на тромбоцитната функция. Освен въпросите 
за индивидуален подход на лечение, допълнителни 
въпроси, които да бъдат разгледани в бъдещи кли-
нични проучвания, ще са въпросите за оптимална-
та продължителност на DAPT при пациенти с ОКС 
и връзката им с техния рисков профил при изява на 
усложнение от кървенe [15].

ОБОБЩЕНА СХЕМА НА СЪВРЕМЕННИТЕ КЛИНИЧ-
НИ РЪКОВОДСТВА

Нови и все още неизследвани антиагреганти и 
антикоагуланти вероятно ще бъдат добавени към 
медицинските ръководства за лечение на пациенти 
с ОКС. Трябва да осъзнаем, че има още много дълъг 
път, който трябва да изминем, за постигане на опти-
мална антитромбоцитна и антикоагулантна терапия 
при пациенти с ОКС. Свидетели сме на почти еже-
годна промяна (актуализация и индивидуално пре-
цизиране) на клиничните ръководства за антикоагу-
лантна и антиагрегантна терапия. Тези промени са 
базирани на резултатите от мащабни международни 
мултицентрови проучвания. Центровете за клинич-
ни проучвания в България имат съществен принос 
в огромната част от цитираните по-горе проучвания, 
които дават научната основа за актуализация на 
съвременните клинични ръководства.
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Клас на препоръка I или III с ниво на доказателственост А или B [17]:
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Клас на препоръка I или III с ниво на доказателственост А или B [17]:
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ВЪВЕДЕНИЕ

Aмилоидозите са заболявания, при които в из-
вънклетъчното пространство на различни тъкани и 
органи се отлага неразтворим фибриларен белтък 
(амилоид) [16, 22, 98]. Видът амилоидоза зависи 
от типа на прекурсорния белтък. Известни са над 
20 различни вида, но някои от тях са изключително 
редки. Два са най-честите видове системна амило-

идоза, при които се установява сърдечно засягане 
под формата на инфилтративна кардиомиопатия 
– първична лековерижна (AL) амилоидоза и тран-
стиретинова амилоидоза (АТТР). Последната се 
подразделя на два вида – наследствена и див тип 
(сенилна) АТТР. AL е най-често срещана и с най-не-
благоприятна прогноза, но все по-често се диагно-
стицира АТТР и най-вече див тип транстиретинова 
амилоидоза. Диагностицирането на наследствена 
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Резюме. Aмилоидозите са заболявания, при които в извънклетъчното пространство на различни тъкани и органи се отлага 
неразтворим фибриларен белтък (амилоид). Видът амилоидоза зависи от прекурсорния белтък. Сърдечно засяга-
не се среща най-често при първична (лековерижна – AL) и транстиретинова амилоидоза (АТТР). Последната бива 
два вида – наследствена и див тип (сенилна) АТТР. Диагнозата се поставя чрез образни изследвания, хистологи-
чен анализ, генетичен тест и лабораторни изследвания за парапротеинемия. Своевременното диагностициране 
на вида амилоидоза и ранното започване на лечение подобряват прогнозата. 
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АТТР е важно не само за засeгнатите пациенти, но 
и за техните родственици, които подлежат на гене-
тичен скрининг и проследяване. Неблагоприятната 
прогноза при амилоидозите до голяма степен се оп-
ределя от наличието на сърдечно засягане. 

ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА

Транстиретинът (ТТР) е прекурсорният амило-
идогенен белтък при АТТР. Синтезира се в черния 
дроб под формата на тетрамер. Много малки коли-
чества (под 5%) се произвеждат също в ретината и 
в хороидалния плексус (фиг. 1). 

Фиг. 1. Схема на тетрамерната структура на транстиретина, на 
която са показани четирите субединици, оцветени съответно в 
жълто, червено, синьо и зелено

ТТР служи като транспортен протеин на тиро-
ксина, а също и на витамин А с помощта на ре-
тинол-свързващия протеин, откъдето произхожда 
името му – транспортира тироксин и ретинол. При 
физиологични условия ТТР е слабо амилоидоге-
нен. Генетични мутации в ТТР гена или фактори, 
свързани с възрастта и стареенето, водят до на-

рушаване на стабилността на TTР тетрамерите и 
тяхната дисоциация води до образуване на зна-
чителни количества мономери, които се организи-
рат в олигомери и протофибрили и се натрупват 
в екстрацелуларното пространство под формата 
на неразтворими амилоидни фибрили [5, 21, 48] 
(фиг. 2).

Наследствената АТТР се причинява от мутации 
в транстиретиновия ген и има автозомно-доминант-
но унаследяване. Дивият тип ТТР е нормалният 
протеин, който се синтезира в черния дроб и който 
поради все още ненапълно изяснени причини при 
някои възрастни пациенти става структурно неста-
билен и амилоидогенен. 

AL се характеризира с наличие на патологичен 
клон от плазматични клетки в костния мозък, кой-
то произвежда моноклонални леки вериги λ или κ, 
които от своя страна под формата на цели молеку-
ли или отделни фрагменти се нагъват в амилоидни 
фибрили и се отлагат в тъканите (фиг. 3).

Фиг. 3. Нормална молекула имуноглобулин, състояща се от две 
тежки (в синьо) и две леки (в лилаво) вериги

Фиг. 2. В резултат на генетични мутации или промени, свързани със стареенето, транстиретинът синтезиран в черния дроб, претърпява 
дестабилизация и се разпада до мономери, които се свързват в амилоидни фибрили (модификация по A. Castano, 2015)
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При AL честотата на експресия на ламбда-вери-
гите е по-голяма в сравнение с тази на капа-леките 
вериги в съотношение 3:1. В около 10-15% от слу-
чаите AL е свързана с мултиплен миелом [56]. Ле-
ките вериги могат да упражняват директен токсичен 
ефект върху тъканите, което допринася за по-не-
благоприятната прогноза на AL. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наследствена АТТР
За първи път заболяването е установено в се-

мейства в северна Португалия, в региона на Порто 
и е описано през 1952 г. от португалския невролог 
Mário Corino da Costa Andrade като фамилна ами-
лоидна полиневропатия (ФАП), тъй като основните 
прояви са били от страна на периферната нервна 
система [7]. По-късно е установена и генетичната 
мутация, причиняваща заболяването – Val30Met, 
т.е. валин замества метионин на 30-а позиция в ре-
зултат на точкова мутация [84]. През 60-те и 70-те 
години на ХХ век са открити 2 други големи енде-
мични района в Япония и Швеция със същата му-
тация, която за момента е най-честата и най-добре 
проучената [19, 47]. Понастоящем са установени 
над 100 различни мутации, което обуславя значи-
телното разнообразие на клиничната изява.

Въпреки че първоначално болестта е известна 
като ФАП, впоследствие се установява, че се касае 
за системна амилоидоза с едновременно или пре-
дилекционно засягане на периферната нервна сис-
тема и/или сърцето. Автономната нервна система, 
гастроинтестиналният тракт и други органи също 
могат да бъдат ангажирани. Много от пациентите 
имат анамнеза за двустранен синдром на карпал-
ния тунел, който може да е първата проява на бо-
лестта и да предшества разгръщането на пълната 
клинична картина с 8-10 години [4, 17, 95]. Често се 
наблюдава немотивирана редукция на тегло, поня-
кога до тежка кахексия [25]. По-рядко, но много спе-
цифично е отлагането на амилоид в стъкловидното 
тяло. Много рядко могат да се наблюдават симпто-
ми от страна на ЦНС в резултат на натрупване на 
амилоид в лептоменингите. Бъбречното засягане 
също е рядко [6].

Периферната полиневропатия при ФАП обик-
новено започва със сетивни нарушения в пръстите 
на краката, с бърза прогресия към по-проксимални-
те части на долните крайници, като постепенно се 
обхващат и горните крайници. Нарушава се усетът 
за болка и температура, докато усетът за допир и 
проприорецепцията са относително запазени [50]. 
Постепенно се засягат по-големите сетивни и мо-
торни нерви, което води до прогресираща слабост 

и атрофия. Моторният дефицит също прогресира, 
водейки до затруднения в ходенето. В рамките на 
няколко години пациентите се нуждаят от помощно 
средство при ходене или инвалидна количка. Още 
в ранните стадии на заболяването могат да бъдат 
наблюдавани и нарушения от страна на автоном-
ната нервна система като диария, редуваща се със 
запек, повръщане след нахранване, ортостатична 
хипотония, изпотяване, микционни смущения. Ра-
нен белег при мъжете е еректилната дисфункция. 
В късните стадии пациентите страдат от кахексия и 
са приковани към леглото [50]. 

Сърдечното засягане се характеризира с разви-
тието на инфилтративна (рестриктивна) кардиоми-
опатия, като най-честите клинични изяви са сърдеч-
на недостатъчност и ритъмно-проводни нарушения 
[1]. Чести начални симптоми са прекордиална те-
жест и палпитации. В много случаи пациенти с пред-
шестваща артериална хипертония или нормотония 
се оплакват от ниско артериално налягане, като 
причините са комплексни – автономна дисфункция, 
намален сърдечен дебит, хиповолемия във връзка 
с хронична диария. При някои от пациентите сър-
дечното увреждане е погрешно интерпретирано 
като хипертонично сърце, понякога при липса на 
анамнестични данни за артериална хипертония, а 
при болни с по-изразена левокамерна (ЛК) хиперт-
рофия се поставя диагнозата  хипертрофична кар-
диомиопатия. Проявите на сърдечна недостатъч-
ност се предшестват от различно дълъг безсимп-
томен период, през който настъпва прогресивно 
инфилтриране на миокарда с амилоид. Освен в 
миокарда на лявата и дясната камера, натрупване 
на амилоид се наблюдава и в предсърдията, сър-
дечните клапи и периваскуларно в малките съдове, 
ангажирана е и проводната система. Проявите на 
сърдечна недостатъчност могат да са маскирани 
от намалената двигателна активност във връзка с 
периферната полиневропатия. Често срещани са 
ритъмно-проводни нарушения – предсърдно мъж-
дене, атриовентикуларен блок. В някои случаи се 
налага имплантиране на постоянен електрокарди-
остимулатор. Предсърдното мъждене повишава 
риска от емболичен мозъчен инсулт. Най-честата 
причина за смърт при пациентите с наследствена 
АТТР са прогресираща сърдечна недостатъчност и 
внезапна сърдечна смърт, най-често поради елек-
тро-механична дисоциация и асистолия [55].

Фенотипната изява до голяма степен зависи 
от генетичната мутация [90]. Така например мута-
цията Val30Met, характерна за ендемични райони 
в Португалия (региона на Порто), северна Швеция 
и Япония, се проявява с два различни фенотипа. 
Единият, който се характеризира с по-ранно нача-
ло и предимно засягане на периферните нерви с 
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леко сърдечно засягане, се среща в Португалия и 
също в Япония, където мутацията е пренесена от 
португалски преселници [20, 47]. Същата мутация 
при шведските пациенти има относително късно на-
чало, след 60-годишна възраст, и е със значително 
сърдечно засягане [91]. Мутацията Val122Ile засяга 
около 4% от чернокожото население в САЩ и око-
ло 5% от населението в някои райони на западна 
Африка, като има изключително сърдечно засяга-
не и обикновено се изявява след 60-годишна въз-
раст. Заболяването е известно още като фамилна 
амилоидна кардиомиопатия (FAC) [49]. Мутацията 
Thr60Ala, произхождаща от ендемичен район в се-
верната част на Ирландия, засяга предимно сърце-
то и автономната нервна система със значително 
по-рядко засягане на периферните нерви, явява 
се в по-късна възраст и има лоша прогноза [85]. В 
България са установени пет различни мутации – 
Glu89Gln, Val30Met, Ser77Phe, Gly47Glu и Ser52Pro, 
като всички те се характеризират със смесен фено-
тип (неврологичен и кардиологичен) [39]. Glu89Gln 
е най-честата мутация [40, 41, 42]. Установена е ви-
сока честота на заболяването в югозападната част 
на страната (Благоевградска и Кюстендилска об-
ласт), но пациенти със същата мутация, чийто про-
изход е от този регион, се срещат и в други региони. 
Понастоящем са установени 69 семейства с тази 
мутация. Освен в България, пациенти с Glu89Gln са 
установени и в южна Италия [30, 77]. Малък брой 
пациенти със същата мутация се срещат и в дру-
ги страни на Балканския полуостров – Македония, 
Турция, Косово. Мутацията Val30Met, известна още 
като португалска, е рядка за България и е устано-
вена при 9 семейства, произхождащи от южната 
част на страната (региона на Смолян). Друга рядка 
за България мутация (Ser77Phe) е установена при 
8 семейства, всички произхождащи от района на 
с. Вакарел, Софийска област. Същата мутация се 
среща по-често във Франция. Само едно семейство 
е диагностицирано с мутацията Ser52Pro и произ-
хожда от региона на Велико Търново. Последна е 
диагностицирана мутацията Gly47Glu в две ромски 
семейства от Русенския регион.

Див тип АТТР
Дивият тип АТТР се характеризира с предилек-

ционно сърдечно засягане и ангажира възрастни 
пациенти, предимно мъже над 60-годишна възраст, 
като през последните години се установява и при 
жени, но с около 10 години по-късна изява [36, 37]. 
Транстиретинови амилоидни депозити са намерени 
при аутопсия в сърцата на около 25% от възрастни-
те пациенти над 80 години [94, 96]. В хистологични 
препарати, взети при аутопсия на починали паци-
енти със сърдечна недостатъчност със запазена 

ФИ, се установяват по-често амилоидни депозити 
в сравнение с такива в същата възрастова група 
без прояви на СН [66]. Когато е налице натрупване 
на значително количество див тип транстиретинови 
амилоидни фибрили, водещи до клинична изява, се 
приема наличие на „див тип“, или сенилна трансти-
ретинова амилоидоза. За разлика от другите видове 
амилоидози, при които има многоорганно засягане, 
при този тип е налице преимущественно сърдечно 
засягане, като при някои пациенти то се предше-
ства или съпътства от синдром на карпалния тунел 
и/или стеноза на спиналния канал. Проучване по-
казва, че при около 1/3 от възрастното население, 
при което има прояви на СН при запазена ФИ, са 
налице данни за отлагане на див тип транстиретин 
[67]. Доскоро всички публикации сочеха подчертано 
засягане на мъжкия пол при дивия тип АТТР, в 89-
98%, без за това да има ясно обяснение [79]. В про-
учване на Рапеци около 20% от диагностицираните 
пациенти с див тип АТТР са от женски пол. При по-
ставяне на диагнозата те са значително по-възраст-
ни от мъжете и с по-лека клинична изява. Смята се, 
че този тип сърдечна амилоидоза остава до голяма 
степен неразпознат, тъй като морфологичната кар-
тина на сърдечното засягане се припокрива с дру-
ги чести заболявания при възрастни пациенти като 
артериална хипертония, аортна стеноза, хипертро-
фична кардиомиопатия. В различни публикации от 
последните години се изказва предположението, че 
дивият тип АТТР ще се окаже най-разпространени-
ят вид сърдечна амилоидоза. В последно време се 
обръща внимание на едновременното наличие на 
симптоматична тежка дегенеративна аортна стено-
за, много често със запазена фракция на изтласква-
не и нисък градиент и сърдечна амилоидоза. При 
такива пациенти, при които е предприета опера-
тивна или транскатетърна интервенция, са наблю-
давани по-чести летални усложнения [58]. В серия 
пациенти, починали след транскатетърна подмяна 
на аортна клапа, хистологичните резултати показ-
ват различна по степен амилоидна инфилтрация в 
миокарда при около 1/3 от изследваните сърца [69, 
99]. 

Лековерижна амилоидоза
При AL се засягат бъбреци, черен дроб, сърце, 

гастроинтестинален тракт, периферна и автономна 
нервна система, меки тъкани, като най-често засег-
натите органи са бъбреци и сърце [26, 86]. Сърцето 
се засяга в около 50% от случаите, като основната 
изява е застойна сърдечна недостатъчност при око-
ло половината от тях [23]. При веднъж проявила се 
СН при пациенти с AL, средната продължителност 
на живота е до една година [23, 56]. Поради тази 
причина ранното диагностициране на това заболя-
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ване и своевременното започване на специфично 
онкологично лечение е критично. Бъбречното зася-
гане се проявява обикновено с нефрозен синдром 
и прогресивно влошаване на бъбречната функция. 
Често се среща хепатомегалия [72]. Засягането на 
автономната нервна система води до ортостатична 
хипотония, гастроинтестинални прояви като лесно 
засищане, забавено стомашно изпразване, нару-
шен мотилитет на червата, еректилна дисфункция. 
Двустранна, симетрична дистална сензомоторна 
невропатия е клиничната изява на засягането на 
периферната нервна система. Меките тъкани също 
могат да бъдат ангажирани [56].

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

Тъканна биопсия
Златен стандарт за диагностицирането на 

амилоидозите е хистологично изследване, поло-
жително за амилоид [11, 32]. Най-висока диагно-
стична стойност има биопсия на засегнат орган. 
При ангажиране на сърцето ограничаващ фактор 
е инвазивният характер на ендомиокардната би-
опсия. По-често се провежда биопсия на по-лес-
но достъпни тъкани като подкожна мастна тъкан, 
слюнчени жлези, ректална лигавица, които обаче 
са с по-ниска сензитивност. Тънкоиглената би-
опсия е проста и бърза техника, при която има 
приблизително 75% сензитивност и 92% специ-
фичност при диагностициране на амилоидоза [8]. 
В случаите на див тип АТТР само ендомиокард-
ната биопсия има диагностична стойност, тъй 

като амилоидът се отлага единствено в миокарда 
и по изключение в карпалния тунел и спиналния 
канал. При наследствена АТТР положителната 
екстракардиална биопсия и наличието на типич-
ни промени при образните изследвания, както и 
положителен генетичен тест намаляват необхо-
димостта от сърдечна биопсия [27]. При повише-
но или променено съотношение на свободни леки 
вериги κ и λ трябва да се има предвид, че около 
5% от пациентите над 65 год. имат моноклонал-
на гамапатия с неясно значение (MGUS) и в тези 
случаи липсата на хистологична диагноза може 
да доведе до необосновано химиотерапевтично 
лечение. Ако екстракардиалната биопсия е нега-
тивна, това не отхвърля наличието на сърдечна 
амилоидоза и ако има клинично съмнение, ендо-
миокардната биопсия е препоръчителна [11, 32]. 
Патологоанатомичната диагноза за амилоидоза-
та се поставя чрез оцветяване на хистологичния 
препарат с конго червено. Амилоидните отлага-
ния се визуализират в ябълково зелено на поля-
ризирана светлина (фиг. 4). 

Типизирането на амилоида се осъществява 
посредством имунохистохимично изследване, при 
което се използва панел от антитела срещу извeст-
ните амилоидогенни белтъци [57]. С имунохисто-
химично изследване може да се установи наличие 
на транстиретин, без да може да се диференцира 
мутантен от див тип. Поради тази причина изслед-
ването на ДНК е задължително. В последно време 
като най-надежден метод се смята масспектроме-
рията (mass spectrometry), но този метод все още не 
е широко разпространен. 

     
Фиг. 4. А. Оцветяване с конго червено на материал от ендомиокардна биопсия на обикновена светлина – розово-червено оцветяване на ами-
лодните фибрили. Б. Оцветяване с конго червено, видяно под поляризирана светлина – двойно пречупено ябълково зелено оцветяване на 
амилоидните фибрили

А Б
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Електрокардиография
Смятаният за патогномоничен нисък волтаж на 

ЕКГ при наличие на ЛК хипертрофия се среща само 
в около 25-40% от пациентите с АТТР, по-често при 
лековерижната форма  в 45-60% [68, 75, 79]. Мно-
го характерен е т.нар. „псевдоинфарктен образ“ 
(патологичен Q-зъбец), който се среща при около 
2/3 от болните както с АТТР, така и с лековерижна 

амилоидоза. Други често срещани промени са ляв 
преден хемиблок и A-V блок I ст. [24] (фиг. 5). 

Наличието на ритъмно-проводни нарушения 
е по-често при възрастни пациенти със сенилна 
амилоидоза. Предсърдно мъждене се среща при 
около 30% от пациентите със сенилна амилоидоза 
при наследствена АТТР (< 10%) и при лековерижна 
(< 20%) [68, 79].

Фиг. 5. ЕКГ на пациент със сърдечна амилоидоза

Ехокардиография
Трансторакалната ехокардиография (ТТЕ) е 

основен метод на изследване при пациентите с 
амилоидна кардиомиопатия (КМП) [3, 25, 89] (фиг. 
6). Диастолната дисфункция е отличителен белег 
на сърдечната амилоидоза [46, 51]. Рестриктив-
ният тип ЛК пълнене, смятан за типичен за ами-
лоидната КМП, се среща в напреднал стадий на 
амилоидна инфилтрация и се предшества от лека 
и умерена диастолна дисфункция.  Друга парадиг-
ма за наличие на концентрична ЛК хипертрофия 
при амилоидната КМП се опровергава от данни 
за асиметрична ЛК хипертрофия при около 20% 
от пациентите със сърдечна амилоидоза [38]. 
Опровергава се и схващането за преобладаваща 
запазена фракция на изтласкване (ФИ), тъй като 
в едно изследване при пациенти с див тип АТТР 
се установява ФИ < 50% при около половината от 
пациентите [45], а в друго – при 37% [38]. Тъкан-
ният доплер и speckle tracking ехокардиографията 
(STE) дават възможност за установяване на ранно 
засягане на лонгитудиналната систолна функция 

при запазена ФИ [1, 52]. Наличието на относител-
но запазен лонгитудинален стрейн във върховите 
сегменти и значително намален лонгитудинален 
стрейн в базалните и средните сегменти спомага 
за разграничаването на сърдечна амилоидоза от 
други КМП с ЛК хипертрофия (фиг. 7). 

Класическите ехокардиографски промени 
включват [65, 90]:

  Увеличена дебелина над 12 mm на лявата ка-
мера (ЛК) и над 7 mm на дясната камера (ДК) с по-
вишена ехогенност на миокарда;

  Нормални или намалени размери на ЛК;
  Различна по тежест диастолна дисфункция – 

от нарушена релаксация през псевдонормален об-
раз, до рестриктивен тип ЛК пълнене;

  Запазена (> 50%) или в напредналите стадии 
намалена ФИ;

  Ранно нарушаване на лонгитудинална систол-
на функция;

  Базално-апикален градиент на лонгитудинал-
ния стрейн с относително запазена деформация на 
сърдечния връх при STE;
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  Дилатация на ляво предсърдие; 
  Дилатация на  дясно предсърдие и долна куха 

вена; 
  Задебеляване на клапните платна, обикнове-

но с лека до умерена по степен регургитация;
  Задебеляване на междупредсърдния септум;
  Малък перикарден излив (при около 50% от 

пациентите).

Магнитнорезонансна томография
Магнитнорезонансната томография (МРТ) е 

образен метод, чрез който се получава инфор-
мация за структурата и функцията на сърцето, 
и за тъканните характеристики на миокарда [31, 
38, 64]. При изследване на пациенти с положи-
телна за амилоид ендомиокардна биопсия се 
установява 80% сензитивност и 94% специфич-

Фиг. 6. Ехокардиографски образи на пациент със сърдечна амилоидоза (собствен материал)

Фиг. 7. Speckle tracking ехокардиография при пациент със сърдечна амилоидоза. Визуализира се намален глобален лонгитудинален 
стрейн и относително запазен LS на сърдечния връх със значително намален LS в базалните и средните сегменти, образ, характерен 
за сърдечна амилоидоза (собствен материал)
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ност с положителна предсказваща стойност от 
92% и негативна предсказваща стойност от 85% 
с този метод [97]. МРТ, както и ЕхоКГ не могат 
да бъдат използвани за поставяне на точна ди-
агноза и разграничаване на различните видове 
амилоидоза [26, 65]. Информация за тъканната 
характеристика на миокарда се получава със 
следните методи:

  Контрастно усилване с гадолиниум: гадоли-
ниумът има интерстициално разпределение и се 
задържа по-дълго в сегменти с натрупване на ами-
лоид, което води до късно контрастно усилване. 
То може да бъде дифузно или петнисто, по-често 
субендокардно, но е възможно да бъде интра- или 
трансмурално (фиг. 8). Трансмуралното усилване е 
свързано с най-лоша прогноза [29].

Фиг. 8. Сърдечен магнитен резонанс при пациент с амилоидоза, с дифузно субендокардно контрастиране (собствен материал)

  Т1 mapping е количествен метод за измерва-
не на миокардни сигнали. При нативен Т1 mapping 
(без контраст) се установява значително удълже-
ното Т1 време на релаксация за разлика от други 
кардиомиопатии с подобен фенотип, като например 
хипертрофична КМП и болест на Фабри [54, 60]. 
Този метод може да се прилага при пациенти с теж-
ко бъбречно увреждане, при които използването на 
контраст е противопоказано. Т1 времето може да 
бъде удължено преди изява на ЛК хипертрофия и 
това може да бъде използвано за по-ранно диагно-
стициране на заболяването [28, 64]. 

  МРТ позволява изчисление на екстрацелулар-
ния обем, който е увеличен при амилоидоза [83]. 
Това дава възможност за ранна диагноза, просле-
дяване на натрупването на амилоид и мониторира-
не на ефекта от провеждано лечение [10].

Нуклеарна медицина
Преди около 30 години е установено, че 99mTc-

3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid (99mTc-
DPD), изотоп, който се използва при провеждане 
на костна сцинтиграфия, се натрупва в миокарда 
на пациенти с транстиретинова сърдечна амило-
идоза както наследствена, така и „див тип“ (фиг. 
9). Механизмът не е напълно изяснен, но се 

предполага, че е свързан с наличие на калций в 
амилоидните натрупвания [38]. В едно ранно про-
учване на изследователска група от Болоня е уста-
новено натрупване на 99mTc-DPD при 16 пациенти 
с АТТР и не е констатирано такова при 10 паци-
енти с AL. Въведена е скала за визуална оценка 
на отлагането на изотопа в миокарда (0 – липсва 
натрупване в миокарда, нормално натрупване в 
костите; 1 – леко натрупване в миокарда и нормал-
но натрупване в костите; 2 – умерено натрупване 
в миокарда и отслабено натрупване в костите; 3 
– силно натрупване в миокарда с минимално или 
липсващо натрупване в костите) [74].

99mTc-pyrophosphate (99mTc-РYP), изотоп, който 
се прилага предимно в САЩ, също може да бъде 
използван за диагностициране както на наслед-
ствена, така и на див тип АТТР с 97% сензитивност 
и 100% специфичност, която е сравнима с 99mTc-
DPD [13,14]. Друг изотоп – 99mTc–hydroxymethylene 
diphosphonate (99mTc-HMDP), също е доказал своя-
та ефективност, включително и за ранно диагно-
стициране на сърдечно засягане, преди ехокар-
диографията и МРТ да установяват амилоидна 
инфилтрация [35]. Количественото определяне 
на радиоизотопа в миокарда може да се използ-
ва за оценка на тежестта на сърдечното засягане 
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при АТТР. Негативен резултат изключва АТТР и на-
сочва към друг вид КМП или друг вид амилоидоза. 
При малък процент от пациентите с лековерижна 
амилоидоза също се наблюдава натрупване на 
изо топ, но в значително по-малка степен – Перу-

джини стадий 1-2 [13, 61]. Тези данни правят този 
метод все по-широко използван, тъй като позволя-
ва диагностициране на транстиретинова амилоид-
на кардиомиопатия без ендомиокардна биопсия 
[33, 34, 74, 76] (фиг. 10).

Фиг. 9. 99mTc-MDP сцинти-
графия при пациент с АТТР 
(собствен материал)

Съмнение за сърдечна амилоидоза (ЕКГ, ЕхоКГили МРТпромени)

Костна сцинтиграфия с
99m
Tc -DPD/HMDP/PYP

Степен 0 Степен 1 Степен 2-3

Имунофиксация на серум + имунофиксация на урина + свободни леки вериги в серум

Моноклонален протеин?

Не Да НеДа Да Не

АТТР/AL

(малко

вероятни)

Преоценка/

МРТ

Хистологично потвърждение и

типизиране на амилоида

АТТР

ТТР генотипизиране

Сърдечна амилоидоза

(AL, AApoAI/ATTR/други) Наследствена АТТР Див тип АТТР

AApoA1 – apolipopro-
tein A-I; DPD – 3,3-di-
phosphono-1,2-pro-
panodicarboxylic acid; 
HDMP – hydroxymeth-
ylene diphosphonate; 
PYP – pyrophosphate

Фиг. 10. Диагностичен алгоритъм при пациенти, суспектни за амилоидна кардиомиопатия (модификация по JD Gillmore, 2016) 
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Молекулярногенетичен анализ
Чрез генетичнен анализ се установяват наличи-

ето и видът на патогенната мутация в транстирети-
новия ген. В случай на констатиране на транстире-
тинова амилоидоза чрез хистологичен анализ или 
костна сцинтиграфия е задължително провеждане-
то на генетично изследване за разграничаване на 
наследствената от дивия тип АТТР. При наличие на 
фамилна анамнеза и вече доказана в семейството 
мутация се провежда насочен анализ за изследване 
на конкретната мутация. При липса на фамилност и 
при пациенти, които не са от ендемични райони е 
необходимо изследване на целия ген за установя-
ване на патогенна мутация. Липсата на патогенна 
мутация изключва наследствена АТТР [88].

Лабораторни изследвания при AL 
При AL за разлика от мултипления миелом ни-

вата на циркулиращия парапротеин  често са ни-
ски и при около половината от болните не се до-
лавят с имуноелектрофореза. За диагностицира-
не на AL се провеждат имунофиксация на серум и 
урина и изследване на количество и съотношение 
на свободни леки вериги в серума. Нормалното 
съотношение на капа- към ламбда-вериги е от 
0,26 до 1,65, като съотношение повече от 1,65 по-
казва увеличено количество на леки капа-вериги, 
а когато е под 0,26 на ламбда-леки вериги. Всички 
пациенти, при които има съмнение за AL, подле-
жат на костномозъчна биопсия за изключване на 
мултиплен миелом и други по-редки заболявания 
като макроглобулинемия на Waldenström, които 
също могат да бъдат причина за амилоидни от-
лагания [26].  

Сърдечни биомаркери
BNP, NT-proBNP и тропонин са сърдечни био-

маркери, които се позитивират съответно при сър-
дечна недостатъчност и миокардна некроза. Както 
при лековерижната амилоидоза, така и при АТТР, 
тези биомаркери дават информация за тежестта 
на сърдечното засягане, имат прогностично значе-
ние и се използват за стадиране на заболяването 
[54, 73, 92]. 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на сърдечната амилоидоза е два 
вида: симптоматично и специфично (в зависимост 
от вида амилоидоза). 

Симптоматично лечение
Диуретиците са основни медикаменти при 

лечение на сърдечна недостатъчност, но те 
трябва да се използват внимателно при сър-

дечна амилоидоза поради често съпътстваща-
та тежка хипотония в резултат на ниския сър-
дечен дебит в комбинация с дисфункция на 
автономната нервна система и хиповолемия. 
От съществено значение е поддържането на 
оптимален воден баланс. Инхибиторите на ан-
гиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) и ангио-
тензин-рецепторните блокери (АРБ) се понасят 
тудно от пациентите по същата причина. Бе-
та-блокерите могат да се използват внимател-
но, като трябва да се има предвид негативни-
ят им кардиоинотропен ефект, както и фактът, 
че забавянето на сърдечната честота може да 
доведе до намаляване на минутния обем, тъй 
като тахикардията е компенсаторен механизъм 
на намаления сърдечен дебит. Дори при нали-
чие на систолна дисфункция няма данни, че 
бета-блокерите, АСЕ инхибиторите и АРБ по-
добряват прогнозата при сърдечна амилоидоза. 
Обратно, могат да доведат до хиподебитно със-
тояние [9]. Калциевите антагонисти и дигитали-
совите гликозиди се свързват с амилоидните 
фибрили и това може да доведе до повишено 
натрупване и интоксикация [15, 81].  

Ортостатичната хипотония, свързана със зася-
гане на автономната нервна система, е трудна за 
овладяване. От полза може да бъде приложение на 
мидодрин, както и еластичен чорапогащник. Флуд-
рокортизон също може да се използва, но само при 
липса на сърдечна недостатъчност, тъй като води 
до задръжка на течности.

При данни за предсърдно мъждене пациентите 
са показани за антикоагулантно лечение с цел про-
филактика на емболичен мозъчен инсулт. Амиода-
рон може да се използва при камерни и надкамерни 
аритмии. Засягането на проводната система често 
налага имплантация на постоянен електрокардио-
стимулатор. На този етап повечето автори смятат, 
че имплантирането на кардиовертер-дефибрила-
тор ICD не подобрява преживяемостта и не пре-
дотвратява внезапната сърдечна смърт, тъй като 
най-често тя настъпва в резултат на електро-меха-
нична дисоциация [52, 55, 59]. 

Специфично лечение
Лечение на АТТР. Първото утвърдено лечение 

при ФАП е чернодробната трансплантация, тъй 
като транстиретинът се синтезира в черния дроб 
[93]. Наблюденията показват, че чернодробната 
трансплантация има положителен ефект върху про-
гресията на полиневропатията, но не може да спре 
прогресията на кардиомиопатията, понеже продъл-
жава отлагане на т.нар. „див тип“ транстиретин [71]. 
Пациенти с напреднала КМП са показани за сър-
дечна трансплантация [82]. 
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През последното десетилетие се разработва 
лечение в 3 насоки – намаляване синтеза на ТТР 
от черния дроб, стабилизиране на тетрамера и 
разграждане и елиминация на амилоидните фи-
брили. 

Тафамидис е първият и единствен засега ме-
дикамент, утвърден за лечение на начален стадий 
на полиневропатия при АТТР. Неговото действие  
е насочено към стабилизиране на молекулата на 
транстиретина чрез свързване с рецепторите за 
тироксина, което предотвратява разпадането ѝ на 
мономери и образуването на амилоидни фибрили. 
В двойносляпо, плацебо-контролирано проучване 
при пациенти с ФАП с Val30Met мутация, тафами-
дис забавя прогресията на периферната полине-
вропатия [19]. На този етап няма одобрено специ-
фично медикаментозно лечение на транстирети-
новата кардиомиопатия. Предварителни резултати 
от проучването ATTR-ACT (фаза 3, международно, 
мултицентрово, двойносляпо, плацебо-контролира-
но, рандомизирано проучване) при 441 пациенти с 
наследствена и див тип АТТР показват положител-
ни резултати по отношение на общата смъртност 
и честотата на сърдечно-съдови хоспитализации, 
като се очаква публикуване на окончателни резул-
тати [62, 63]. 

Нестероидното противовъзпалително средство 
дифлунизал стабилизира тетрамера и е показал 
клинична ефективност в пилотно проучване при 
пациенти с АТТР-ФАП [12,  87]. Използването му е 
ограничено поради факта, че води до задръжка на 
натрий и до бъбречна недостатъчност.  

Антисенс нуклеотиди и малки интерфериращи 
рибонуклеинови киселини (siRNA), доставяни чрез 
липидни наночастици до хепатоцитите, са показа-
ли, че намаляват синтеза на транстиретин [31]. Па-
тисиран (siRNA) демонстрира положителен ефект 
при пациенти с наследствена АТТР във фаза 3 про-
учването Apollo. В момента се провеждат проучва-
ния и с антисенс нуклеотиди. 

Третият подход има за цел извличането на ами-
лоидните фибрили от тъканите. Комбинацията от 
доксициклин и дериват от жлъчни киселини – тауро-
урсодеоксихолева киселина (TUDCA) е ефикасен 
при животински модел на ФАП и стабилизира NT-
proBNP и ехокардиографските параметри в отворе-
но пилотно проучване при пациенти с АТТР [18, 70]. 

Лечение на AL
AL e онкохематологично заболяване. Терапев-

тичният подход е основан на намаляване синтеза 
на амилоидогенните клонални леки вериги чрез 
потискане на подлежащата плазмоклетъчна дис-
кразия със системна химиотерапия. Решението за 
провеждане на специфично лечение при отделния 

пациент зависи от очакваната ефективност, от една 
страна, и поносимостта, от друга. Използваните ме-
дикаменти в различни схеми са кортикостероиди, 
алкилиращи агенти (мелфалан, циклофосфамид), 
имуномодулатори (талидомид, леналидомид) или 
протеазни инхибитори (бортезомиб). Бортезомиб 
заедно с дексаметазон и циклофосфамид са сред-
ство на първи избор. Друг използван метод при под-
ходящи пациенти е трансплантация на автоложни 
стволови клетки [61]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системната амилоидоза, при която се устано-
вява сърдечно засягане, има най-неблагоприятна 
прогноза. Най-широко разпространена и с най-теж-
ко протичане е AL. Все по-често се диагностицира 
сенилна амилоидоза. Заболяването се маскира от 
други чести заболявания в тази възраст, като ар-
териална хипертония и аортна стеноза. Наслед-
ствената транстиретинова амилоидоза макар и 
по-рядко срещано заболяване води до значителна 
инвалидизация и скъсяване на продължителността 
на живота. Образните изследвания са в основата 
на диагностицирането на сърдечната амилоидоза, 
въпреки че хистологичният анализ остава златен 
стандарт. Наследствена АТТР се доказва с моле-
кулярногенетичен анализ, а AL – с изследвания за 
наличие на парапротеинемия. Своевременното ди-
агностициране на вида амилоидоза и ранното за-
почване на лечение подобряват прогнозата. 
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Резюме. Кардиомиопатиите са хетерогенна група заболявания на сърдечния мускул, свързани с механична или електрична 
дисфункция, които обикновено водят до несъответна хипертрофия или дилатация на сърдечните кухини. Проявяват 
се както в хода на системни заболявания, така и изолирано, засягайки само сърдечния мускул. Често водят до смърт 
или прогресивна сърдечна недостатъчност. Кардиомиопатиите се разделят на две групи: първични – генетични, не-
генетични, придобити, и вторични – засягане на миокарда като част от системно заболяване. Четирите основни типа 
кардиомиопатии са хипертрофична, дилатативна, рестриктивна кардиомиопатия и аритмогенната деснокамерна 
дисплазия. На базата на големи популационни проучвания се предполага, че около 29% от случаите на пациенти с 
необяснима внезапна сърдечна смърт (ВСС) може да се дължат на недиагностицирана до момента кардиомиопатия. 
Генетичните мутации са една от честите причини, водещи до развитие на кардиомиопатии. Генетичната диагноза 
може да спомогне за предвиждане на прогнозата при тези пациенти, особено в случаите на мутации, асоциирани с 
по-голяма честота на камерни аритмии или ВСС. Откриването на фамилни форми на КМП би могло да идентифи-
цира в ранен стадии пациентите с по-висок риск, което дава възможност за по-ранно лечение и проследяване на 
състоянието им. 

Ключови думи: миокардит, кардиомиопатия, левокамерна систолна дисфункция, генетични мутации
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Abstract. Cardiomyopathies are a heterogeneous group of heart muscle diseases associated with mechanical or electrical 
dysfunction, which usually lead to inappropriate hypertrophy or dilation of the heart cavities. They can occur in 
the course of systemic illnesses or they can be isolated by affecting only heart muscle. They can lead to death or 
progressive heart failure. Cardiomyopathies are divided into two groups: primary – genetic, non-genetic, acquired 
and secondary  part of a systemic disease. There are four main types of cardiomyopathies: hypertrophic, dilatative, 
restrictive cardiomyopathy and arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Based on large population studies, it is 
estimated that about 29% of patients with unexplained sudden cardiac death (SCD) may be due to undiagnosed 
cardiomyopathy. Genetic mutations are one of the common causes of cardiomyopathies. Genetic diagnosis can help 
for clinical prognosis, especially in case of mutations associated with an incidence of ventricular arrhythmias or SCD. 
The detection of familial forms of cardiomyopathies could identify early-stage patients at higher risk and will help for 
early treatment and follow-up. 
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Дилатативната кардиомиопатия (ДКМП) е 
най-често срещаната форма на КМП [97]. От про-
ведени епидемиологични проучвания е установе-
но, че честотата на ДКМП в европейската и амери-
канска популация е около 36,5/100 000 индивида, 
или 1 на 2700 човека, като съотношението мъже/
жени е 3:4 [22]. В САЩ ДКМП се нарежда на трето 
място след исхемичната болест на сърцето и арте-
риалната хипертония, като причина за развитие на 
сърдечна недостатъчност [68]. Хипертрофичната 
кардиомиопатия, една от най-честите причини за 
внезапна сърдечна смърт при атлети, е автозом-
но-доминантно наследствено заболяване, зася-
гащо около 1:500 индивиди от популацията [19]. 

Аритмогенната деснокамерна дисплазия (ARVD) 
е рядко срещана и диагностицирана – около 1 на 
1000 до 5000 индивиди от популацията [85]. Не-
диагностицираните пациенти с ARVD остават око-
ло 30% [44]. Рестриктивната кардиомиопатия е 
най-рядко срещана спрямо останалите [32]. ХКМП 
и ARVD/C са най-честите форми на КМП, свързани 
с внезапна сърдечна смърт при млади индивиди. 
Генетични мутации, като причина за развитието на 
тези КМП, са открити в над 60% от изследваните 
пробанди с фенотипно изявени форми на заболя-
ването [3, 11, 45 89]. В следващата таблица обоб-
щено са представени най-честите форми на КМП, 
засегнатите гени и фенотипната им изява. 

Таблица 1

Кардиомиопатия Честота Начин на унаследяване Най-често 
засегнати гени Клиничнa проява на отделните мутации

Дилатативна
 кардиомиопатия

36,5/100 000 
индивиди или 1 
на 2700 човека

Автозомно-доминантен
Автозомно-рецесивен
Х-свързано унаследяване

LMNA (2-8%)
Риск от ВСС
Ритъмно-проводни нарушения
Дистрофия на Emery-Dreifuss

Titin По-тежко протичане на КМП

SCN5A (2-3%)
Синдром на Бругада
Синдром на удължения 
QT-интервал
Камерни и надкамерни аритмии

DES (< 1%) Проводни нарушения ВСС

Хипертрофична 
кардиомиопатия

1 на 500 
индивида 

Автозомно-доминантен
Рядко – автозомно-реце-
сивно и Х-свързано унасле-
дяване 

TNNT2 По-ранна изява на ХКМП; 
риск от ВСС

MYH7; MYBPC3 Изява в по-късна възраст; прогресия до 
ДКМП

Аритмогенна десно-
камерна кардиоми-
опатия/дисплазия 
(ARVС/D)

1 на 1000 
до 1 на 1250 
индивиди

Автозомно-доминантно 
унаследяване

DSP ВСС

DES Проводни нарушения, сърдечни блокове

JUP, PKP2 Аритмии

SCN5A (2%) ВСС, камерни и надкамерни тахикардии

Рестриктивна 
кардиомиопатия Неизвестна Автозомно-доминантно 

унаследяване TNNI3, titin, MYH7 Няма

LMNA – ламин А/С; DES – дезмин; TNNT2 – тропонин Т; MYH7  тежките вериги на бета-миозина; MYBPC3  миозин-свързващ 
протеин С; DSP – дезмоплакин; PKP2  плакофилин 2; JUP – плакоглобин, TNNI3 – тропонин I.

Използвани термини и съкращения: 
KМП – каридомиопатия
ДКМП – дилатативна кардиомиопатия
ИДКМП – идиопатична дилатативна кардиомиопатия
ХКМП – хипертрофичн кардиомиопатия
ARVD/C - Аритмогенна деснокамерна дисплазия/кардиомиопатия
ЛК – лява камера
ДК – дясна камера
ВСС – внезапна сърдечна смърт
ICD – имплантируем кардиовертер-дефибрилатор
AД – автозомно-доминантен
ЯМР – ядрено-магнитен резонанс
“Missens” мутации – превръщането на кодон за една аминокиселина в кодон за друга аминокиселина  мутации с промяна на смисъла (missense).
“Frameshift” мутации – мутации с изместване на рамката на четене (frameshift), защото преобразуват всички разположени зад тях кодо-
ни. В тях се включват делециите и инсерциите на нуклеотиди.
“Nonsense” мутации – превръщането на кодон за аминокиселина в терминален кодон. Наричат се безсмислени мутации (nonsense). 
Резултатът е скъсяване на полипептидната верига.
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ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) 
се определя от наличието на задебеляване на ле-
вокамерната стена, което не може да бъде обясне-
но само с абнормни условия на натоварване [84]. 
Клинично протича безсимптомно или води до раз-
витието на сърдечна недостатъчност, или внезапна 
сърдечна смърт при липсата на предхождаща симп-
томатика. При около 20% от пациентите се разви-
ва предсърдно мъждене с последващи емболични 
инциденти. Около 25% от индивидите с ХКМП дос-
тигат 75 годишна възраст. Годишната смъртност е 
около 1%.

ХКМП се предава по-често по автозомно-доми-
нантен път, като повечето проучвания съобщават 
за преобладаване на мъжкия пол [84]. Автозом-
но-рецесивният и Х-свързаният тип на унаследя-
ване са рядко срещани [14, 47]. Идентифициране-
то на множество отделни мутации в гените, отго-
ворни за развитието на заболяването, показва ге-
нетичната хетерогенност на ХКМП. При около 60% 
от пациентите се причинява от мутации в гените 
за сърдечните саркомерни протеини, като най-чес-
тите са тези нa тежките вериги на бета-миозина 
(MYH7), миозин-свързващия протеин С (MYBPC7) 
и тропонин Т (TNNT2) [83]. Мутациите в тропонин 
I (ТNNI3) и тропомиозин-алфа 1 веригата (TPM1) 
са сравнително редки варианти и са отговорни 
за < 10% от случаите [7]. Дефектите в сърдеч-
ния алфа-актин (ACTC1), лековерижния миозин 2 
(MYL2), лековерижния миозин 3 (MYL3) и CSRP3 
са много рядко срещани причини за ХКМП [7, 42, 
73, 86]. Мутации в титин (TTN), телетонин (TCAP) 
и миозенин 2 (MYOZ 2) също са описвани като при-
чина за ХКМП, но обикновено са спорадични и в 
малки фамилии [7]. 

Няколкостотин мутации в MYH7 и MYBPC3 
вече са публикувани и регистрирани в обществе-
ните бази данни. Повечето от дефектите в MYH7 
са точкови, водещи до заместването на една ами-
нокиселина с друга (missense мутации). Голям 
брой от тези в MYBPC3 са по типа инсерция/деле-
ция мутации, които често водят до frameshift (из-
местване на рамката) и предварително скъсяване 
на протеина [8]. Откриването на специфични мута-
ции в популацията при ХКМП е много рядко. Две 
изключения са p.Arg502Trp мутацията в MYBPC3, 
която се открива при около 1,5% до 3% от паци-
ентите с ХКМП [6, 81, 91] и MYBPC3 мутацията – 
p.Val762Asp, която е доказана при 3,9% от япон-
ската популация [50]. Почти всички останали мута-
ции се проявяват с честота < 1% при засегнатите 
от ХКМП индивиди и приблизително половината 
са открити в единични пробанди или фамилии [6]. 

Мутациите в гените за MYH7 и MYBPC3 стоят в ос-
новата както на най-честия вариант на ХКМП със 
засягане на базалния септум, така и са и най-често 
срещаните при апикалната ХКМП. 

Генотипно-фенотипната корелация при ХКМП 
показва различия в протичането и прогнозата при 
пациенти с различни мутации. Независимо от ва-
риращата клинична и ехокардиографска проява 
на мутациите в MYH7, A. J. Marian  и сътр. уста-
новяват, че наличието им в семейства с ХКМП 
е с по-добра прогноза [63]. Подобна корелация 
е наблюдавана и при пациентите, носители на 
мутации в гена за MYBPC3 [18, 67, 75, 76]. Съ-
ществува и възрастова зависимост между типа 
на мутацията и изявата на заболяването. TNNT2 
мутациите се асоциират с по-ранна изява на за-
боляването (20-25-годишна възраст) [100], докато 
при пациентите с мутации в MYBPC3, ХКМП се 
проявява в по-късна възраст [93]. Hugh Watkins и 
сътр. в свое проучване, установяват, че наличие-
то TNNT2 мутации е свързано с по-лоша прогноза 
и по-висок риск от ВСС [52].

По отношение на фенотипната изява на лево-
камерната хипертрофия няколко анализа показ-
ват, че мутациите в саркомерните гени се асоции-
рат с по-изразена ЛК хипертрофия [15, 46, 90], 
като не се наблюдава съществена разлика между 
носителите на MYH7 и MYBPC3 мутации [15, 18, 
36, 40, 90, 98]. I. Olivotto и сътр. [80] изследват 
203-ма пациенти с ХКМП, 126 от които с мутации 
в саркомерните протеини и 87 без такива. Те ус-
тановяват, че при индивидите с миофиламент-по-
зитивна ХКМП вероятността за развитие на тежка 
ЛК систолна и диастолна дисфункция с ФИ < 50%  
е по-голяма. 

Повечето анализи показват, че няма съществе-
на връзка между генотипа и наличието на обструк-
ция на изходния тракт на лявата камера [57]. По 
отношение на корелацията между генотипа и хис-
тологичната находка при ХКМП са проведени много 
малко проучвания. A. М. Varnava и сътр. [100] опис-
ват по-малко натупване на фиброза в миокарда и 
по-голяма миоцитна дезорганизация  при  носите-
лите на TNNT2 мутации.

В значителна част от анализите, изследващи 
честотата на имплантиране на ICD при пациенти с 
ХКМП, не се установява съществена разлика меж-
ду наличието или липсата на мутации в MYBPC3 и 
MYH7 при тези индивиди [40, 98].

Резултатите от четири различни проучвания 
показват по-честа изява на артериална хиперто-
ния при пациентите с дефекти в гените за сарко-
мерни протеини, в сравнение с тези, при които не 
се откриват такива [46, 56, 90]. Абнормна реакция 
на артериалното налягане при физически упраж-
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нения се проявява по-често при пациенти с TNNT2 
R92W мутация, отколкото при лица с мутации в 
МYH7 гена [48].

Предсърдното мъждене и последващият ембо-
лизъм са едни от главните усложнения на ХКМП. 
Не е доказана връзка между генотипа на пациен-
та и проявата на предсърдно мъждене [57]. Друга 
честа клинична изява на ХКМП са синкопите. Ус-
тановена е свързаност между мутациите в MYH7 
гена и повишена честота на синкопи в сравнение 
с проявата им при носителите на MYBC3 мутации 
[92]. Nanni и сътр. [58] откриват асоциация между 
наличие на определени мутации и проява на „ма-
лигнен” вариант на ХКМП, т.е. развитие на ДКМП. 
Те включват 11 пациенти с ХКМП и прогресия до 
ДКМП и 11 пациенти с ХКМП, без прогресия към 
ДКМП. В първата група са открити 3 нови мутации, 
които вероятно са свързани с проявата на ДКМП. 
Тези мутации включват гени, свързани с MYH7 и 
MYBPC3.

ДИЛАТАТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Идиопатичната дилатативна кардиомиопа тия 
(ИДКМП) се характеризира със систолна дисфунк-
ция при липса на причини, които могат да обяснят 
увреждането на сърдечния мускул [64]. Основната 
изява на заболяването е сърдечна недостатъчност. 
ДКМП има разнообразна етиология, като около 25-
35% от случаите са генетично детерминирани [1]. 
ИДКМП е с честота приблизително 1 на 250 човека 
[87]. ДКМП може да се изяви във всички възрасто-
ви групи, но най-често се среща при пациенти, пре-
димно мъже, между 20- и 50-годишна възраст. В 
ретроспективно проучване, включващо 240 пациен-
ти с ИДКМП, честотата на фамилната ДКМП е била 
13% [28]. Mario Petretta и сътр. в свой метаанализ 
установяват, че 23% от пациентите с ИДКМП са с 
фамилни форми  на заболяването с много висока 
хетерогенност (от 2 до 65%) [64]. Michels и сътр. 
проследяват 101 пациенти с ИДКМП за период от 
10 години. В началото на проучването честотата на 
фамилните форми е 20%, докато след 10-годиш-
но проследяване процентът им нараства до 30%, 
като допълнително и част от роднините развиват 
заболяването [72, 95]. Mahon и сътр. изследват 
767 асимптоматични роднини на 189 пациенти с 
ИДКМП, като при 37% от тях се доказва фамилна 
ДКМП [59]. Всички тези данни разкриват, че голяма 
част от диагностицираните като ИДКМП могат да 
бъдат с фамилна генеза. Търсенето на фамилни 
форми ДКМП е от значение за прогнозата и просле-
дяването на тези пациенти. 

Начините на унаследяване при ДКМП са ав-
тозомно-доминантно, автозомно-рецесивно и 
Х-свързано. При фамилните форми на ДКМП са 
идентифицирани мутации в над 30 гена [88]. Те 
включват мутации в гените, кодиращи цитоскелет-
ните протеини, саркомерните протеини, ядрената 
мембрана и РНК свързващите протеини [34]. Ос-
новна характеристика на ДКМП е нейната гене-
тична и алелна хетерогенност, като „виновните” 
мутации могат да бъдат разпръснати в целия ген. 
Следователно секвенирането на цялата кодираща 
част на гена е необходимо, за да се идентифицира 
точната мутация, водеща до заболяването. Пора-
ди алелната хетерогенност фенотипната асоциа-
ция при тези пациенти е по-трудна. Понякога мута-
ции в едни и същи гени могат да се проявят фено-
типно като ДКМП, ХКМП, рестриктивна КМП, дори 
като левокамерна некомпактност. Такъв ефект се 
наблюдава при различните мутации в гените на 
TNNT2 и MYH7, които водят до фенотипна изява 
на ХКМП или ДКМП [7]. 

При ДКМП се откриват мутации в гените за 
ламин А и С (LMNA), титин (titin), натриевите 
канали (SCN5A), тропонин Т (TNNT2), в тежки-
те вериги на бета-миозина (MYH7), дистрофина 
(DMD) при вторичните КМП при мускулни дистро-
фии (Дюшен/Бекер), дезмоплакин (DSP, честота 
2%), дезмин (честота < 1%), филамин С (честота 
< 1%) [34].

МУТАЦИИ В ГЕНИТЕ ЗА ЛАМИН А/С 

Ламин А/С са междинни протеини, намиращи се 
в ядрената мембрана и в нуклеоплазмата. Мутаци-
ите в този ген са причина за около 2-8% от ДКМП 
[82, 100]. Те водят до развитието и на мускулна-
та дистрофия на Emery-Dreifuss [43]. Мутациите в 
LMNA, свързани с автозомно-доминантна ДКМП, 
са както missens, така и frameshift и могат да бъдат 
открити навсякъде по дължината на кодиращия ре-
гион на гена [34]. Повече от 200 мутации в LMNA са 
описани при наследствената форма на ДКМП. Ос-
новната клинична изява е свързана с нарушения в 
проводната система, които могат да се проявят пре-
ди дилатацията на сърдечните кухини. Те включват 
болест на синусовия възел, атриовентрикуларни 
блокoве, предсърдни и камерни аритмии [60, 94]. В 
клинично проучване E. Arbustini и сътр. изследват 
пациенти с фамилна и идиопатична ДКМП и изявен 
AV блок, като установяват, че 33% от тях имат мута-
ция в гена за LMNA – всички се оказват с фамилна 
форма на ДКМП и АД унаследяване [10]. При нали-
чие на frameshift LMNA мутации рискът от камерни 
аритмии е по-голям. LMNA дефектите се свързват 
с повишен риск oт ВСС при асимптомни преди това 
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пациенти [71]. Индивидите с ДКМП, резултат на 
LMNA мутации, имат по-лоша прогноза в сравнение 
с тези с ДКМП с друга етиология [95]. E. Nina и сътр. 
установяват, че удълженият PR-интервал е маркер 
за камерни аритмии при пациенти с LMNA-асоции-
рана ДКМП [77]. Малко проучване, включващо 19 
пациенти, показва, че по-ранното имплантиране на 
ICD може би е ефективно за превенция на ВСС при 
наличие на този тип мутации [71]. С цел предпаз-
ване от камерни артимии и ВСС за пациентите с 
проводни нарушения и LMNA мутации може да се 
обмисли имплантация на ICD, вместо постоянен 
електрокардиостимулатор [21]. Индивидите, носи-
тели на дефекти в гена за LMNA, при които има ус-
тановени ЕКГ промени, трябва да се проследяват 
редовно – поне веднъж годишно [16]. Асимптомните 
пациенти, от друга страна, преминават контролни 
прегледи на 1 или 2 години, или винаги, когато има 
изява на нова симптоматика [89]. Генетичният скри-
нинг при ДКМП и откриването на мутации в ламина 
е от съществено значение за превенцията и ранно-
то лечение на тези пациенти.

МУТАЦИИ В ГЕНА ЗА ТИТИН

Генът за титин (TTN) е отговорен за кодирането 
на най-големия протеин, произвеждан в човешкото 
сърце – титин (съставен от около 33 000 амино-
киселини). Мутациите в него са причина за около 
25% от фамилните ДКМП и 18% от спорадичните 
ДКМП [49]. Има проучвания, в които се показва, че 
ДКМП, асоциирани с мутации в титина (в неговите 
сърдечни изоформи N2B и N2BA), са с по-леко про-
тичане и по-добър отговор към приложеното лече-
ние [54]. Herman и сътр. демонстрират, че полът 
има значение. Според техния анализ при пациен-
тите от мъжки пол има по-ранна проява на ДКМП 
в сравнение с лицата от женски [30]. Мутациите в 
титина в комбинация с други патогенни генетични 
мутации могат да доведат до по-тежко протичане 
на КМП [33]. Наблюдават се и голям брой missense 
варинати на мутациите на TTN, част от които са 
чести, а други – по-редки [78]. Такива са откри-
вани и при ARVC и други форми кардиомиопатии 
[34]. Огромният брой TTN missense варианти пра-
ви тяхното търсене изключително сложно в хода 
на обичайните генетични тестове при пациенти с 
ДКМП. 

MУТАЦИИ В ГЕНА ЗА SCN5A

SCN5A кодира експресията на натриевите ка-
нали в сърдечния мускул. Хетерозиготни доминант-
ни мутации в SCN5А са откривани и при синдрома 

на Бругада и този на удължения QT-интервал [34]. 
Missense мутации в SCN5A са установени и при 
ДКМП. Те се асоциират с повишен аритмогенен риск 
[61, 70]. Клиничната изява на този тип ДКМП включва 
основно надкамерни и камерни аритмии, които могат 
да бъдат фатални. Генетичната хетерогенност в гена 
SCN5A e голяма, което прави трудна интерпретация-
та на редките варианти в него. Честота на мутациите 
в SCN5A при ДКМП е около 2-3% [34]. 

АРИТМОГЕННА ДЕСНОКАМЕРНА 
КАРДИОМИОПАТИЯ/ДИСПЛАЗИЯ (ARVС/D)

АRVC/D e наследствено заболяване, засягащо 
предимно дясната камера, като в по-късните стадии 
може да бъде включена и лявата камера [25, 37]. В 
някои случаи левостранната проява се наблюдава 
и като първична форма на заболяването [92]. Ос-
новна характеристика на този тип кардиомиопатия 
е заместване на миокарда с мастна и фиброзна тъ-
кан, атрофия с изтъняване на миокарда, дилатация 
на камерата и формиране на аневризма. Клинич-
ната картина включва палпитации, синкоп, камерни 
аритмии, сърдечна недостатъчност и ВСС [62, 69]. 
ARVD e причина за ВСС при около 11-22% от мла-
дите спортисти [24, 26, 29].

ARVC/D се приема за фамилно заболяване с 
автозомно-доминантно унаследяване, въпреки че 
са регистрирани и автозомно-рецесивни форми, 
асоциирани предимно с кожни прояви [17]. Ос-
новна характеристика на ARVC/D е генетичната 
ѝ хетерогенност. Генетични вариации са открити 
в дезмозомите, отговорни за клетъчното свърз-
ване. Основните гени, асоциирани с ARVD/C, са: 
плакоглобин (JUP), дезмоплакин (DSP), плакофи-
лин 2 (PKP2), дезмоглеин 2 (DSG2), дезмоколин 
2 (DSC2), трансформиращ растежен фактор бета 
3 (TGF beta 3) и TMEM43. Мутации в гена RYR2, 
кодиращ рианодиновите рецептори тип 2, са от-
кривани при пациенти с ARVD/С с проява на ри-
тъмна патология (стрес-индуцирана полиморфна 
камерна тахикардия) при липса на сигнификантни 
електрокардиографски или структурни изменения 
[39]. Въпреки малките размери на гена за PLN де-
фектите в него са сравнително чести в европей-
ската популация. Мутацията p.Arg14del в PLN гена 
присъства при 10-15% от диагностицираните с 
ARVD/C в Холандия [99].  

По отношение на пола е установено, че заболя-
ването е по-често при мъжете [13]. Няколко проуч-
вания показват асоциация между мутациите в дез-
мозомните гени и изява на заболяването в по-млада 
възраст [31, 79]. В контраст, в анализ на Cox и сътр. 
наличието на мутации в гените за дезмозмите не е 
свързано с проява на ARVD/C в по-млада възраст 
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[27]. При носителите на nonsense мутации в PKP2 
кардиомиопатията се развива в по-късна възраст 
за разлика от изявата и при откриване на missense 
мутации [4]. 

Фенотипната изява на заболяването е изуча-
вана основно при сравнение между наличие или 
липса на мутации в дезмозомите. От проведените 
анализи е установено, че по отношение на поява-
та на епсилон-вълна на ЕКГ, ЛББ и регистриране 
на камерни тахикардии няма съществена разлика 
между двете групи. Инверсията на Т-вълната в ЕКГ 
в отвеждания V1-V3 е по-честа при пациентите с 
мутации в дезмозомите.

Фамилните форми на ARVC/D, резултат на 
DSP мутации, се характеризират с висока чес-
тота на ВСС в безсимптомната фаза на заболя-
ването и засягане и на лявата камера [12]. По-
ради голямото количество на дезмин в провод-
ната система на сърцето мутациите в DES гена 
се асоциират с проводни нарушения и сърдеч-
ни блокове [55]. Честота на DES мутациите при 
ARVD/C е малка [5]. 

Докладвано е, че експресията на конексин 43 
е понижена при мутации в гените за JUP u PKP2, 
което се асоциира с развитието на аритмии при 
ARVD/C [101]. 

Quarta и сътр. установяват, че LMNA мутации се 
срещат и при пациенти с ARVD/C, като те се откри-
ват предимно при тежките форми на заболяването 
[87]. Дефекти в гена за  титин също са регистри-
рани като причина за заболяването. Основната им 
фенотипна изява са ЛК/ДК дисфункция и проводни 
нарушения. Мутациите в SCN5A гена се срещат при 
около 2% от болните с ARVD/C и са свързани с фе-
нотипната изява, характерна за дефектите в този 
ген (камерни тахикардии, ВСС) [96].

Генетичните мутации се индентифицират при 
повече от 60% от пациентите с ARVC/D, ето защо 
фамилният генетичен скрининг е от съществено 
значение за диагностицирането на заболяването 
преди клиничната му изява, особено при младите 
членове на семействата.

РЕСТРИКТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Рестриктивната кардиомиопатия е рядко 
срещано заболяване на миокарда, характеризира-
що се с нарушения на камерното пълнене и раз-
витие на диастолна дисфункция при запазена сис-
толна функция. Заболяването може да бъде асо-
циирано със системни заболявания, но по-често 
е с идиопатична генеза. През последните години 
клиничните и генетичните проучвания на рестрик-

тивната карадиомиопатия показват, че основните 
засегнати гени са тези на саркомерните протеини 
и тя често се проявява заедно с ХКМП при засегна-
тите семейства [94].

ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ ПРИ СПОРТИСТИ 
И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВСС

Кардиомиопатиите и в частност ХКМП, аритмо-
генната деснокамерна дисплазия, левокамерната 
некомпактност, както и някои каналопатии, като 
удълженият QT-синдром, са едни от най-честите 
причини за внезапна сърдечна смърт при млади 
атлети. Скринингът при тези пациенти (както и при 
останалите) на първо място включва инструмен-
тални изследвания като ЕКГ, ехокардиография, при 
необходимост и ядрено-магнитен резонанс [74]. Ос-
новната цел на генетичните тестове е откриването 
на високорисковите индивиди.  

Честотата на ХКМП сред младото население е 
около 0,1-0,2% [65]. Основните предиктори за ВСС 
при тази популация са фамилната история за ВСС, 
свързана с ХКМП, камерни тахикардии, хипотония 
по време на тренировка, екстремна левокамерна 
хипертрофия, повишено късно миокардно усилва-
не на ЯМР [38]. Според препоръките на ESC гене-
тични изследвания трябва да бъдат предложени на 
всички пациетни, покриващи критериите за ХКМП. 
Генетичният анализ включва най-често асоциира-
ните саркомерни гени [35]. Липсата на ХКМП сред 
членовете на семейството на атлетите не изключва 
наличието ѝ, тъй като заболяването може да бъде 
спорадично, резултат на de novo мутация. Устано-
вено е, че рискът от ВСС при генотипнопозитивни, 
фенотипнонегативни семейни членове е нисък и 
се равнява с този в здравата популация на същата 
възраст [20, 66]. Участието в състезателни спортове 
на асимптомни генотипнопозитивни ХКМП пациен-
ти без ехокардиографски и ЯМР доказана хиперт-
рофия е допустимо, особено при липса на фамилна 
история за ВСС [66].

Аритмогенната деснокамерна дисплазия е дру-
га важна причина за ВСС при млади спортисти. ЕКГ 
скринингът може да спомогне за насочване към 
диагнозата, но генетичните изследвания са от пол-
за за диференцирането на ARVD от други добро-
качествени състояния. Фенотипната вариабилност 
на заболяването е голяма. Спортната активност 
може да увеличи риска от камерни аритмии при 
безсимптомните пациенти с патогенни варианти в 
десмозомните гени [53]. В свое проучване Ruwald  
и сътр. публикуват, че абсолютният риск от злока-
чествени аритмии при пациенти с ARVD, практику-
ващи състезателни спортове, нараства до 61% на 
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40-годишна възраст [23]. Според европейските и 
американските препоръки за спортната активност 
при пациенти с ARVD ограничаването на състеза-
телнтите спортове при тези пациенти може да се 
счита като терапевтична мярка за намаляване на 
риска от ВСС [2]. 

Левовкамерната трабекуларизация се среща 
при около 18,3% от атлетите, 8% от които отговарят 
на критериите за левокамерната некомпактна кар-
диомиопатия [41]. Генетичните тестове при лево-
камерната некомпактност не са особено ефектив-
ни поради ниската честота на патогенни варианти 
(около 40%) като гените, асоциирани с това заболя-
ване, се припокриват и с тези, отговорни и за други 
кардиомиопатии, което усложнява интерпретация-
та на получените резулатати [51]. 

Основната цел на генетичните тестове е да се 
идентифицират членовете на семействата, насле-
дили заболяването след диагностицирането му 
в пробандите. Голяма част от проучванията по-
казват, че откриването на патогенни варианти на 
мутациите, особено при засегнатите от ХКМП и 
ARVD/C, може да има прогностично значение. По-
ради високата  цена генетичният анализ не е част 
от рутинните изследвания при индивидите с КМП. 
Те се ограничават основно до пациентите, които 
имат сигурна фамилна анамнеза за КМП или ВСС. 
Установяването на мутации, асоциирани с висок 
риск от ВСС в роднините, дава възможност за оп-
ределяне на стратегии за проследяване и ранно 
лечение, особено на по-младите индивиди от по-
пулацията.  
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Резюме. Цел. Целта на проучването е да се изследва влиянието на статиновата терапия върху интензивността на възпа-
лението, оксидативния стрес и миокардното увреждане при остър коронарен синдром (ОКС), както и върху риска 
за исхемични усложнения при проследяване в зависимост от пола. Материал и методи. Изследвани са 207 по-
следователно хоспитализирани пациенти с ОКС (жени – 44%, n = 91; остър миокарден инфаркт със ST-eлевация, 
STEMI – 55%, n = 114; oстър миокaрден инфаркт без ST-елевация, NSTEMI – 32.4%, n = 67). Определена е зависи-
мостта на серумните липиди, оксидативни, възпалителни маркери и ензими за миокардна некроза в острата фаза 
от приема на статини. Оценена е ефективността на това лечение на 6-ия месец, включително и чрез връзката му с 
възпалението, оксидативния стрес и честотата на исхемично обусловените рехоспитализации при проследяване. 
Резултати. Употребата на статини при хоспитализацията е с по-ниска честота при пациентите с ОКС като първа 
проява на коронарна болест. В острата фаза пациентите от двата пола, приемащи статини, имат по-ниски нива 
на кардиоспецифичен тропонин Т (hsТnT). При мъжете са налице и по-ниски концентрации на оксидирани липо-
протеини с ниска плътност (оxLDL) и LDL (като тенденция). Оптимизирането на липидопонижаващата терапия е 
свързано със значимо подобрение на липидните фракции на 6-ия месец само в подгрупата на пациентите от мъж-
ки пол. Заключение. Предхождащата ОКС статинова терапия допринася за ограничаване на острото миокардно 
увреждане при коронарен синдром. Половоспецифичен маркер при мъжете за кадиопротективен ефект на стати-
ните в острата фаза са ниските нива на LDL холестерола непосредствено преди съдовия инцидент. Ефектите на 
статините при пациентите от женски пол се реализират чрез потискане активността на възпалителната реакция.

Ключови думи: статини, остър коронарен синдром, високосензитивен С-реактивен протеин, полови различия
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за кореспонденция: д-р Ния Емилова, МЦ „Лора“, ул.“Позитано“ № 10, 1000 София, тел. 0988962418, e-mail: niaemilova@yahoo.com

Abstarct. Purpose. The aim of the study was the investigation of effects of statin therapy on the intensity of infl ammatory response, 
oxidative stress, myocardial injury in the acute phase of coronary syndrome, and on the risk for ischemic adverse events 
during follow-up in relation with gender. Materials and methods. Two hundred and seven consecutive patients admitted 
with diagnosis acute coronary syndrome (ACS) were analyzed (women – 44%, n = 91; ST-elevation myocardial infarction, 
STEMI – 55%, n = 114; acute myocardial infarction without ST elevation, NSTEMI – 32.4%, n = 67). The relationship of 
the levels of infl ammatory, oxidative markers and cardiac enzymes in the acute phase with the intake of statins was tested 
along with the relation of this therapy to the risk for ischemic-driven readmissions at six months. Results. Statins were
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УВОД

Нивата на серумните липиди и оксидативният 
стрес се различват при двата пола в зависимост 
от синтеза и нивата на половите хормони, което 
определя различна еволюция на коронарната бо-
лест (КБ) [12, 21]. Приемът на статини е свързан с 
понижаване на възпалителните маркери при остър 
коронарен синдром (OКС) и в хроничната фаза на 
заболяването, което редуцира дългосрочния риск 
от сърдечно-съдови събития [16-19, 23, 24]. Неоп-
тималното използване на медикаментозна терапия 
също e фактор за полово обусловени различия в 
протичането на КБ [1-3, 5].

Липсват достатъчно доказателства за ефектите 
на предхождаща статинова терапия върху възпали-
телната активност, оксидативния стрес, миокард-
ната увреда във връзка с пола в острата фаза при 
коронарен синдром.

ЦЕЛ 

Да се изследва влиянието на статинова терапия 
върху интензивността на възпалението, оксидатив-
ния стрес, миокардното увреждане при ОКС, както 
и върху риска за исхемични усложнения при про-
следяване в зависимост от пола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани са 207 последователно хоспитали-
зирани пациенти с ОКС (жени – 44%, n = 91; ос-
тър миокарден инфаркт със ST-елевация, STEMI 
– 55%, n = 114; oстър миокaрден инфаркт без 
ST-елевация, NSTEMI – 32.4%, n = 67). Определена 
е зависимостта на серумните липиди (общ холес-
терол – TC; липопротеини с ниска плътност – LDL; 
липопротеини с висока плътност – HDL; триглице-

риди – TG), нивата на възпалителни (високосензи-
тивен С-реактивен протеин – hsCRP; левкоцитен 
брой – WBC), оксидативни маркери (оксидирани 
липопротеини с ниска плътност, oxLDL) и ензими 
за миокардна некроза (креатин-фосфокиназа МВ 
фракция, СРК-МВ; високосензитивен тропонин 
T – hsTnT) с приема на статини в острата фаза. 
Оценена е връзката на това лечение с плазмените 
концентрации на hsCRP и оxLDL, както и с често-
тата на исхемично обусловените рехоспитализа-
ции на 6-ия месец.

Критерии за изключване са: остро или хронично 
заболяване или състояние, които повишават въз-
палителната активност или провеждането на анти-
микробна, противовъзпалителна или имуноактивна 
терапия.

Изследването на oxLDL и hsTnT се основава 
на имунологични методи: ензимно свързан иму-
носорбентен тест (ELISA) и електро-хемилум-
несцентен метод (ECLIA) [6, 15]. Концентрациите 
на hsCRP са определени на принципа на усилена 
с частици имунонефелометрия, нивата на липид-
ните фракции – с ензимни методи [22]. Броят на 
левкоцитите е измерен при директно микроскопи-
ране в кръвна натривка. Статистическият анализ 
е осъществен с прилагането на стандартни мето-
ди. Тежестта на КБ е определена при коронарна-
та артериография.

Всички болни са подписали информирано съ-
гласие 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

Характеристиките на пациентите са представе-
ни на табл. 1, 2 и 3.

less frequently used by patients for whom the acute coronary syndrome was the fi rst clinical presentation of the disease. 
The patients treated with statins had lower high-sensitive troponin T (hsTnT), regardless of sex in the acute phase. The 
concentrations of oxidized low density lipoproteins (oxLDL) and low density lipoproteins (LDL) as а tendency were lower in 
the subset of male patients. Following adaptation of therapy at the sixth month lipid levels were signifi cantly reduced only in 
the group of male patients. Conclusions. The therapy with statins before ACS is associated with limited acute myocardial 
injury. Gender-specifi c marker of the cardio-protective role of the therapy with statins for male patients are the lower LDL 
plasma concentrations at admission. Regarding female patients the effect of the lipid modifying therapy resulted from the 
reduction of the intensity of acute infl ammatory response. 

Key words: statins, acute coronary syndrome, high-sensitive C-reactive protein, gender-realted differences
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Таблица 1. Пациенти – рисков профил, клинична и ан-
гиографска характеристика

Променлива N (%)

Възраст, год. 65.6 ± 13.1

Пол (мъже/жени) 116 (56)/ 91 (44)

Хипертонична болест 184 (88.9)

Дислипидемия 143 (70.8)

Захарен диабет 71 (34.8)

Проведена перкутанна инервенция, ПКИ 133 (79.8)

Без лекарствена терапия 50 (42)

ЛК систолна дисфункция (остра фаза) 81 (39.5)

ЛК систолна дисфункция (шести месец) 25 (29.1)

Необструктивна коронарна болест 24 (12.1)

Едноклонова коронарна болест 49 (24.7)

Двуклонова коронарна болест 57 (28.8)

Триклонова коронарна болест 68 (34.3)

Таблица 2. Нива на hsCRP, oxLDL и маркери за ми-
окардна некроза 

Лабораторен показател

CPK-MB U/l 87.1 ± 143.4

hsTnT, ng/ml 1.7 ± 2.7

hsCRP, mg/ml (остра фаза) 26.5 ± 41.7

hsCRP, mg/ml (шести месец) 3.6 ± 4.1

oxLDL, mg/ml (остра фаза) 9.56 ± 6.03

oxLDL, mg/ml (шести месец) 5.35 ± 2.35

При 95 (45.9%) от пациентите в изследваната 
група ОКС е първа проява на заболяването или е 
налице известна, но несистемно лекувана КБ. Не 
се установяват сигнификантни полови различия в 
честотата на употреба на статини в острата фаза и 
на шестия месец (табл. 3).

Таблица 3. Терапия със статини 

Терапия Мъже, 
N (%)

Жени, 
N (%)  P Пациенти, 

N (%)

Статин 
при приемането 11 (16.7) 14 (26.4) 0.258 25 (21)

Статин 
(шести месец) 57 (71.3) 38 (62.3) 0.281 95 (67.4)

При 8 (33.3%) пациенти при хоспитализация-
та, а при проследяването при 4 (4.2%) терапията 
е нискодозирана (аторвастатин 10 mg или симвас-
татин 10 mg). Двама (8%) пациенти приемат висо-
ки дози статини (аторвастатин 40 mg или росувас-
татин 20 mg) при началната хоспитализация, 19 
(20%) – на шестия месец. Употребата на статини 
преди ОКС е по-ниска при пациентите с ОКС, като 
първа проява на коронарна болест (първи ОКС 
спрямо лекувана КБ – 7.8%, n = 4 спрямо 31.7%, 
n = 20, p = 0.002).

В острата фаза плазмените нива на hsCRP, 
CPK-MB и hsTnT са значимо по-високи, докато HDL 
е по-нисък при мъжете. На 6-ия месец след ОКС об-
щият холестерол като тенденция e по-висок в гру-
пата на жените (табл. 4). 

Не се установяват полови различия в тежест-
та на коронарна болест в изследваната група 
(табл. 5).

Серумните нива на ензимите за миокардна не-
кроза се асоциират значимо с маркерите на въз-
палението, но не корелират с нивата на oxLDL при 
двата пола (табл. 6). ОxLDL не корелират с възпа-
лителните маркери в острата фаза (табл. 6).

В острата фаза пациентите от двата пола, при-
емащи статини, имат по-ниски нива на hsТnT. При 
мъжете, провеждащи липидопонижаваща терапия, 
са налице и по-ниски концентрации на оxLDL и LDL 
(като тенденция). При данни за малък брой лабора-
торно изследвани пациенти не се установява връз-
ка на оxLDL и hsCRP с употребата на статини на 
6-ия месец след ОКС (табл. 7).

Таблица 4. Липиден профил, оxLDL, hsCRP, сърдечни ензими – полови различия, остра фаза и шести месец

Показатели ОКС Шести месец
Мъже Жени Р Мъже Жени Р

ТС 5.1 ± 1.2 5.2 ± 1.5 0.744 3.8 ± 0.7 4.5 ± 1.3 0.051
HDL 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.5 0.002 1.2 ± 0.3 1.4 ± 0.4 0.390
LDL 3 ± 1 2.9 ± 1.3 0.370 1.9 ± 0.5 2.4 ± 1.1 0.113
TG 1.6 ± 0.7 1.5 ± 0.6 0.370 1.4 ± 0.6 1.6 ± 0.8 0.560

oxLDL 10.3 ± 7.1 8.7 ± 4.4 0.164 5.3 ± 1.6 5.4 ± 3.1 0.835

hsCRP 33.6 ± 47 17.1 ± 32.1 0.001 3.9 ± 4.1 3.1 ± 4.1 0.412

WBC 10.7 ± 5.8 8.1 ± 2.2 0.108   

CPK-MB 108.2 ± 158.8 55.7 ± 111.2 0.007   

hsTnT 2.1 ± 2.9 1 ± 2.2 0.003   
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Маркерите за оксидативен стрес и възпале-
ние се понижават изразено в хроничната фаза 
на ОКС и при двата пола (табл. 8). За разли-
ка от групата на жените, оптимизирането на 
статиновата терапия е свързано със значимо 
подобрение на липидните фракции на шестия 

месец (без HDL) само при пациентите от мъжки 
пол (табл. 8).

И при двата пола терапията със статини при 
проследяване се асоциира с несигнификантно 
по-малък брой исхемично обусловени рехоспита-
лизации (табл. 9).

Таблица 5. Тежест на коронарната болест – полови различия

Тежест на КБ Мъже N (%) Жени N (%) Р

Необструктивна КБ 10 (8.8) 14 (16.5)

Едноклонова КБ 28 (24.8) 21 (24.7) 0.123

Двуклонова КБ 39 (34.5) 18 (21.2)

Триклонова КБ 36 (31.9) 32 (37.6)

Таблица 6. Корелативна зависимост между маркерите за миокардна некроза, възпаление и оксидативен стрес

Маркер hsTnT hsTnT

Група Мъже Жени

r p r p

hsCRP 0.367 < 0.0001 0.382 < 0.0001

WBC 0.354 < 0.0001 0.358 < 0.0001

oxLDL -0.122 0.371 0.006 0.965

Маркер oxLDL

  r p r p

hsCRP 0.043 0.766 0.166 0.263

WBC 0.136 0.330 0.016 0.912

Таблица 7. Връзка на статиновата терапия с показатели за оксидативен стрес, възпаление и миокардно увреж-
дане при ОКС

ОКС Мъже Жени

Без статин Статин Р Без статин Статин Р

ТС 5.3 ± 1.3 4.7 ± 1.1 0.147 4.9 ± 1.4 5.1 ± 1.4 0.870

HDL 1.2 ± 0.3 1.3 ± 0.4 0.110 1.5 ± 0.5 1.6 ± 0.8 0.550

LDL 3.3 ± 1.2 2.7 ± 0.9 0.091 2.6 ± 1.2 2.8 ± 1.4 0.627

TG 1.7 ± 0.7 1.4 ± 0.9 0.304 1.4 ± 0.6 1.4 ± 0.6 0.921

oxLDL 10.7 ± 8.1 5.5 ± 1.8 0.003 9.1 ± 5.5 7.7 ± 2 0.561

hsCRP 37.8 ± 51.7 39.7 ± 61.6 0.922 16.3 ± 35.1 6.3 ± 5.9 0.353

WBC 10.3 ± 3.6 9.5 ± 2.6 0.519 10.7 ± 5.8 8.1 ± 2.2 0.108

CPK-MB 134.4 ± 193.7 86.5 ± 143.7 0.460 73.3 ± 161.8 24.4 ± 28.6 0.269

hsTnT 2.2 ± 2.9 0.9 ± 0.9 0.006 1.3 ± 2.7 0.22 ± 0.31 0.016

Шести мес. Мъже Жени

Без статин Статин Р Без статин Статин Р

оxLDL 4.6 ± 1.9 5.6 ± 1.7 0.380 3.4 ± 0.5 6.6 ± 3.9 0.205

hsCRP 3.4 ± 4.6 3.8 ± 3.9 0.770 2.5 ± 2.6 2.4 ± 2.2 0.925
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ОБСЪЖДАНЕ

Проведеният анализ показа, че употребата на 
статини при пациенти с първи ОКС сред българска-
та популация е неадекватна и е свързана с късно 
диагностициране на заболяването, липса на типич-
ни симптоми или пренебрегването им от пациента. 
Дозите на статините на 6-ия месец са недостатъчни 
за редуциране нивата на холестерола и hsCRP до 
стoйностите, свързани с протективен ефект при па-
циенти с установена коронарна болест. Нашите дан-
ни са сходни с тези на обсервационни изследвания, 
проведени в Европа през последните години [4, 8, 
9-11, 20]. Използването на статини при групите с уме-
рен и висок сърдечно-съдов риск в Европа е нарас-
нало през последните 20 години, но остава с ниски 
честоти: 18.6% във Франция, 21% според регистъра 
SWEDEHEART, 23.4% в Италия, 35% в Германия [4, 
8, 11, 20]. В едно испанско проучване придържане-
то към статиновата терапия при едногодишно про-
следяване е само 29.5% [10]. Наскоро публикувано 
международно проучване също доказва, че само 1-3 
от пациентите след ОКС, провеждащи високодози-
рана статинова терапия (при малък брой участва-
щи комбинирана с езетимиб), достигат нива на LDL, 
свързани с редукция на сърдечно-съдовия риск [7]. 
За разлика от по-ранни проучвания [3, 5, 19] в из-
следваната от нас група приемът на статини преди и 
на шестия месец след ОКС е с честота, независима 
от пола. 

В предходни изследвания на болни с ОКС [23, 
24] при двата пола се установява по-ниска степен 
на ензимен излив (значителна за hsTnT) на фона 

на модифициращо липидите лечение, като нивата 
на кардиоспецифичните ензими корелират с мар-
керите на възпалението [13, 23, 24]. В допълнение 
на получените до момента данни ние наблюдаваме 
различна, свързана с пола на пaциента връзка меж-
ду оксидативния стрес, възпалението и приема на 
статини в острата фаза на коронарния синдром. При 
мъжете LDL и нивата на oxLDL са по-ниски на фона 
на лечение при нива на възпалителните медиатори, 
независими от липидопонижаващата терапия. При 
жените с ОКС плазмените концентрации на hsCRP 
и WBC са по-ниски до 2.5 пъти (за hsCRP) на фона 
на прием на статини. Следователно ефектите на 
модифициращото липидите лечение, предхождащо 
ОКС при мъжете, са по отношение на редуциране 
на LDL холестерола и оксидативния стрес в острата 
фаза, а при жените – във връзка със степента на 
възпалителния отговор. 

Преобладващата част от жените в изследваната 
група са в постменопауза. С изключение на HDL ли-
пидните фракции на пациентките преди и след ОКС 
са сходни с тези на мъжете. При проследяване на 
6-ия месец се установява изразено подобрение на 
липидния профил от терапията със статини само 
при мъжете. Нивата на hsCRP на 6-ия месец са сход-
ни и при двата пола, незначимо се повлияват от ле-
чението, а исхемичните събития са несигнификант-
но понижени по брой. Данни за по-ниска степен на 
редукция на общия и LDL холестерола при жени със 
сърдечно-съдови рискови фактори се получават и в 
други проучвания [14]. От друга страна, оптимално-
то понижение на възпалителните маркери – hsCRP, 

Таблица 8. Липиден профил при ОКС и на 6-ия месец 

Показатели ОКС Шести месец ОКС Шести месец

Мъже Р Жени Р

ТС 5.1 ± 1.3 3.8 ± 0.7 < 0.0001 5.3 ± 1.2 4.5 ± 1.3 0.070

HDL 1.24 ± 0.3 1.2 ± 0.3 0.673 1.7 ± 0.8 1.4 ± 0.4 0.161

LDL 3.2 ± 1.2 1.9 ± 0.5 < 0.0001 2.5 ± 1.3 2.4 ± 1.1 0.716

TG 1.6 ± 0.7 1.43 ± 0.6 0.017 1.4 ± 0.4 1.6 ± 0.8 0.593

оxLDL 11.1 ± 6.4 5.3 ± 1.6 < 0.0001 9.5 ± 3.8 5.6 ± 3.1 < 0.0001

hsCRP 39.4 ± 53.9 4.2 ± 4.3 < 0.0001 14 ± 16.1 3.1 ± 4.2 < 0.0001

 

Таблица 9. Употреба на статини и честота на исхемични усложнения след ОКС

Пациенти, приемащи статини (шести месец) Без усложнения N (%) Усложен ход N (%) Р

Мъже 40 (72.7) 15 (27.3) 0.247

Жени 31 (81.6) 7 (18.4) 0.299

Пациенти 71 (76.3) 22 (23.7) 0.109
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след ОКС се постига трудно със статини и e зависи-
мо освен от редуциране на липидните нива и от кон-
трола на останалите рискови фактори за КБ [13, 17]. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
Поради малкия брой изследвани (по отношение 

на оксидативния стрес и възпалителната актив-
ност) и проследени лица (регистрирани исхемични 
събития) не е възможно доказването на влияние 
на лечението върху миокардното увреждане и кли-
ничния изход чрез регресионен анализ. Не е оце-
нено взаимодействието на статиновата терапия с 
други фактори, имащи прогностично значение при 
ОКС, като захарен диабет, левокамерна систолна 
дисфункция, тежест на коронарната болест. Не е 
определено влиянието на други антиисхемични ме-
дикаменти върху клиничния ход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предхождащата ОКС терапия със статини допри-
нася за ограничаване на острото миокардно увреж-
дане при коронарен синдром. Половоспецифичен 
маркер при мъжете за възможен кардиопротективен 
ефект на статините в острата фаза са ниските нива на 
LDL холестерола преди съдовия инцидент. Ефектите 
на статините в острата фаза при пациентите от жен-
ски пол се реализират чрез непосредствено потиска-
не на активността на възпалителната реакция.

Благодарности: Изследването на hsCRP и oxLDL е час-
тично финансирано по проект „Млад изследовател“, договор 
5Д/2013 г. от МУ – София, и от фармацевтична фирма „Сер-
вие“ – България.
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Резюме. Въведение: Контраст-индуцираната нефропатия (КИН), която се развива след провеждане на образни изслед-
вания, води до сериозна заболяемост и смъртност. Съвременната оценка на бъбречната функция се осъщест-
вява чрез серумния креатинин, който се влияе от редица фактори и може да бъде неточен маркер за реалните 
промени в бъбрека. Един от новите маркери за по-ранно откриване на бъбречното увреждане е неутрофил 
гелатиназа-асоцииран липокалин (НГАЛ), който е малка молекула, протеин-натрупваща се в бъбречните кор-
тикални тубули, кръвта и урината след настъпването на нефротоксично или исхемично въздействие, каквото е 
приложението на контрастно вещество. Цел: Да се изследва диагностичната стойност на НГАЛ като маркер за 
бъбречно увреждане и неговата корелация със стандартните параметри серумен креатинин и гломерулна фил-
трация (ГФ). Материал и методи: Проучването включва пациенти с артериална хипертония, захарен диабет и 
запазена бъбречна функция, които са с известна или подозирана коронарна болест и са подложени на планова 
коронарна ангиография и/или ангиопластика. Серумният креатинин и серумният НГАЛ са определени от проби, 
получени изходно в деня на контрастното изследване, на 4-ти и 24-и час след него. Резултати: От 45 пациенти, 
включени в проучването, КИН се наблюдава при 20% (n = 9), а 35,6% (n = 16) се определят като контролна група. 
При останалите 44,4% (n = 20) се регистрира минимална промяна в серумния креатинин, но с положителен НГАЛ 
резултат и те се класифицират като "НГАЛ+" група. При контролната група серумният креатинин, ГФ и НГАЛ не 
търпят сигнификантна промяна в рамките на наблюдавания период. При КИН кратининът се повишава след 
контрастното изследване – от изходни нива 84.49 ± 12.34 μmol/l до 101.12 ± 13.56 μmol/l (4-тия час) и 122.29 ± 
25.88 μmol/l (24-ия час), р < 0.001. Аналогични промени се наблюдават и при ГФ в тази група [изходна ГФ – 76.51 
± 9.73 ml/min; 4-тия час – 62.10 ± 8.15 ml/min; 24-ия час – 50.96 ± 10.68 ml/min (p = 0.001)]. Серумният НГАЛ се 
повишава статистически сигнификантно още на 4-тия час след контрастното изследване при пациенти с КИН 
(107.29 ± 47.73 ng/ml спрямо 89.77 ± 38.16 ng/ml, p = 0.014).Тази тенденция се наблюдава до 24-ия час след 
коронарната ангиография с още по-високи стойности от 123.02 ± 75.54 ng/ml (p = 0.046). При групата "НГАЛ+" 
креатининът и ГФ не търпят толкова съществена промяна, но НГАЛ достига стойности, близки до КИН, със 
сигнификантно повишение на 4-тия час (107.62 ± 54.71 ng/ml спрямо 87.55 ± 29.73 ng/ml, р = 0.036). При групата 
с КИН се установява, че серумният НГАЛ, измерен изходно и на 4-тия час след контрастното приложение, коре-
лира сигнификантно негативно с ГФ, отчетена на 4-тия час (r = -0.872 и r = -0.845 съответно, p < 0.01). Силна се 
запазва връзката и между повишения НГАЛ и понижената ГФ на 24-ия час след изследването в същата група (r = 
-0.818, p < 0.01). ROC анализът показва 70% сензитивност и 75% специфичност на серумния НГАЛ за улавянето 
на начално бъбречно увреждане още на 4-тия час след контрастното приложение. Заключение: НГАЛ може да 
бъде надежден маркер за ранно диагностициране на КИН при пациенти, подложени на коронарна ангиография 
и/или ангиопластика. НГАЛ има добра диагностична способност също при улавяне на субклинично бъбречно 
увреждане. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременната клинична практика приложе-
нието на контрастни вещества при образните из-
следвания непрекъснато се увеличава, поради кое-
то развитието на контраст-индуцирана нефропатия 
(КИН) става сериозен фактор за повишаване на 
заболяемостта и смъртността [15, 16]. Според по-
вечето автори КИН се дефинира като повишаване 
концентрацията на серумния креатинин с 25% спря-
мо изходните стойности или като абсолютно пови-
шаване на неговата концентрация с най-малко 0,5 
mg/dl (44,2 μmol/l), което се развива до 48-ия час 
след приложението на контрастно вещество при ко-
ронарна ангиография или друго образно изследва-
не и няма друга доказана причина за настъпването 
на остра бъбречна недостатъчност (ОБН). Някои 

автори разширяват понятието, като включват в де-
финицията на КИН понижаването на гломерулната 
филтрация (ГФ) с 25% или комбинацията от трите 
показателя [9]. 

Същевременно трябва да се отбележи, че кон-
трастната нефропатия води до нежелани после-
дици, като удължаване на болничния престой [12, 
13], ускоряване на прогресията към терминална 
бъбречна недостатъчност [12], необходимост от хе-
модиализно лечение, повишаване на разходите и 
смъртността [3, 13]. 

Данните от ретроспективни проучвания показ-
ват, че смъртността при пациентите, развиващи 
КИН, е между 22 и 45,2% спрямо контролните групи, 
в които тази честота е от 1,4 до 19,4%. Статистиката 
показва, че КИН е третата по честота причина за 

Ключови думи: контраст-индуцирана нефропатия, неутрофил гелатиназа-асоцииран липокалин, коронарна ангиография

Адрес 
за кореспонденция:

Д-р Илияна Петрова, Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, ул. „Коньовица” № 65, 
1309 София; телефон: 0889651883; e-mail: ili.petrova@gmail.com

Abstract. Introduction: Contrast-induced nephropathy (CIN) is developed after contrast mediated radiography and is considered 
to be a serious cause for morbidity and mortality. Currently kidney function is evaluated by serum creatinine level, 
however, it is confounded by many factors and might not be an inaccurate marker for real kidney injury. One of the new 
markers for early detection of kidney injury is Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL). This is a small protein 
molecule accumulated in cortical tubules, blood and urine after exposure to nephrotoxic or ischemic infl uence as contrast 
medium. Purpose: The aim of study was evaluation of NGAL as a marker of kidney injury and its correlation with the 
standard parameters as serum creatinine and glomerular fi ltration rate (GFR). Material and methods: We followed 
patients with arterial hypertension, diabetes mellitus and preserved kidney function, with known or suspected coronary 
disease, undergoing elective coronary angiography and/or angioplasty. Blood samples for serum creatinine and serum 
NGAL were collected at baseline at the day before, at the 4th hour and the 24th hour after contrast investigation. 
Results: Out of the totally 45 patients in our study, CIN was observed in 20% (n = 9) and 35.6% (n = 20) of patients 
served as control group. The rest of patients (44.4%, n = 20) had minimal changes of serum creatinine but positive 
NGAL results and were classifi ed as “NGAL+” group. In the control group serum creatinine, GFR and NGAL did not 
change signifi cantly during the observed period. In the CIN group, creatinine increased after contrast investigation from 
baseline values as 84.49 ± 12.34 μmol/l to 101.12 ± 13.56 μmol/l at 4th hour and 122.29 ± 25.88 μmol/l (24th hour), 
р < 0.001. The changes in GFR were identical in the same group [baseline – 76.51 ± 9.73 ml/min; 4th hour – 62.10 ± 
8.15 ml/min; 24th – 50.96 ± 10.68 ml/min (p = 0.001)]. The serum NGAL increased statistically signifi cantly still 4 hours 
after contrast investigation in patients with CIN [107.29 ± 47.73 ng/ml versus baseline 89.77 ± 38.16 ng/ml (p = 0.014)]. 
This tendency was observed until the 24th hour after coronary angiography with much higher values of 123.02 ± 75.54 
ng/ml (p = 0.046). In the “NGAL+” group creatinine and GFR didn`t change signifi cantly but the NGAL levels were as 
high as in CIN group with signifi cant higher values at the 4th hour [107.62 ± 54.71 ng/ml versus 87.55 ± 29.73 ng/ml 
(р = 0.036)]. In the CIN group serum NGAL measured baseline and at 4th hour after contrast administration correlated 
signifi cantly negatively with GFR estimated at 4th hour (r = -0.872 and r = -0.845 respectively, p < 0.01). The correlation 
between increased NGAL and decreased GFR at the 24th hour was also strong in the same group (r = -0.818, p < 0.01). 
ROC analysis of serum NGAL showed 70% sensitivity and 75% specifi city to detect initial kidney injury at 4th hour after 
contrast administration. Conclusions: NGAL could be a reliable marker for early diagnosis of CIN in patients undergoing 
coronary angiography and/or angioplasty. NGAL has also good diagnostic value for detection of subclinical kidney injury. 
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настъпването на остра бъбречна недостатъчност в 
болнични условия. В последно време се регистрира 
намаляване честота на КИН от средно 15 до 7%, 
което се дължи на своевременното предприемане 
на различни превантивни стратегии [4, 10, 19]. Чес-
то пъти обаче КИН може да остане неразпозната 
клинично, тъй като пациентите могат да останат 
асимптомни [10]. 

Предвид тези данни своевременното поставя-
не на диагнозата ранно бъбречно увреждане е из-
ключително важно. Серумният креатинин, който се 
използва за оценка на бъбречната функция, пред-
ставлява краен продукт на метаболизма в муску-
лите и се влияе от много фактори като възраст, 
пол, телесна охраненост и други. Това може да 
доведе до неточности при оценка на бъбречната 
функция. Освен това е установено, че нормални 
серумни нива на креатинина се поддържат, докато 
ГФ не се понижи с около 50%. Следователно зна-
чимо понижение на бъбречната функция може да 
остане неидентифицирано при изолирано изслед-
ване на серумния креатинин. В случай на развитие 
на КИН могат да минат няколко дни, преди да се 
улови повишението на креатинина чрез стандарт-
ните лабораторни методи. 

Напоследък се полагат много усилия за раз-
работването на нови биомаркери с добра сензи-
тивност и специфичност, които да могат по-рано 
да уловят острото бъбречно увреждане. Един от 
най-обещаващите в тази насока е неутрофил ге-
латиназа-асоцииран липокалин (НГАЛ). Това е 
малка молекула протеин, която се натрупва в бъб-
речните кортикални тубули, кръвта и урината след 
настъпването на нефротоксично или исхемично 
въздействие, каквото е приложението на контраст-
но вещество [1]. 

Много автори определят НГАЛ като новия бъб-
речен „тропонин”, понеже се повишава рано след 
въздействието на фактори, увреждащи бъбрека, 
и доста преди да настъпят промените в серумния 
креатинин. Клиничните проучвания докладват, че 
НГАЛ е подходящ за ранно диагностициране на 
бъбречно увреждане при пациенти, подложени на 
сърдечна хирургия и ангиографски изследвания с 
приложение на контрастно вещество, при пациенти 
след бъбречна трансплантация или при критично 
болни пациенти в интензивните отделения [7, 17]. 

ЦЕЛИ

Целта на проведеното проучване е да се про-
вери хипотезата, че НГАЛ може да бъде ранен 
биомаркер за бъбречно увреждане при пациенти, 
подложени на коронарна ангиография и/или анги-
опластика. Също така да се изследва връзката на 

НГАЛ със стандартните параметри за оценка на бъ-
бречната функция каквито са серумният креатинин 
и гломерулната филтрация.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В периода 2012-2014 год. в Клиниката по кар-
диология към Национална кардиологична болница 
беше проведено пилотно проучване сред пациенти 
с известна или подозирана коронарна болест, под-
ложени на планова ангиография със/без перкутан-
на коронарна ангиопластика. Рисковият профил на 
пациентите включва наличието на дългогодишна 
артериална хипертония и/или захарен диабет 2 тип. 
В проучването са включени пациенти със запазена 
изходна бъбречна функция и ГФ над 60 ml/min/1.73 
m2 (изчислена по формулата на MDRD [Modifi cation 
of Diet in Renal Disease]). Пациенти с клинично изя-
вена нестабилна стенокардия, остър миокарден ин-
фаркт, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, 
хипотония и шоково състояние са изключени от 
проучването. Допълнителни изключващи критерии 
са наличието на сериозно хронично бъбречно за-
боляване (ГФ < 60 ml/min/1.73 m2) или терминална 
бъбречна недостатъчност, налагаща хемодиализно 
лечение, възпалителни заболявания, хронична бе-
лодробна болест, чернодробно увреждане, неоп-
ластичен процес, предходно образно изследване с 
използването на контрастно вещество в рамките на 
последния месец.

След дадено информирано съгласие, от всички 
пациенти е получена информация относно техния 
рисков профил, придружаваща медикаментозна 
терапия, актуално клинично състояние и са напра-
вени стандартни лабораторни изследвания. За из-
следване на бъбречната функция според протоко-
ла на проучването са взети допълнително серумни 
проби в деня преди ангиографското изследване, на 
4-ти и на 24-и час след него, от които са опреде-
лени серумните нива на креатинин и НГАЛ. За ла-
бораторното изследване на последния се използва 
турбидиметрично определяне в ЕДТА плазма с те-
стове, калибратори и контроли на фирма BioPorto 
Diagnostics (Дания), приложени на биохимичен ана-
лизатор Olympus 400. 

При всички пациенти ангиографското изслед-
ване е проведено с приложението на едно и също 
нискоосмоларно контрастно вещество – Iomeprol. 
Преди и след контрастното изследване пациентите 
са получили активна рехидратация с физиологичен 
серум, в количество, съобразено с телесното им те-
гло и актуалното клинично състояние. Потенциал-
ните нефротоксични медикаменти са преустанове-
ни перипроцедурно и възстановени впоследствие 
при липсата на усложнения от изследването.
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За целите на проучването КИН се дефинира 
като абсолютно (≥ 44,2 μmol/l) или относително (≥ 
25%) покачване на серумния креатинин спрямо из-
ходната му стойност или намаляване на гломерул-
ната филтрация с 25% (изчислена по MDRD форму-
лата) до 48 часа след приложението на контрастно 
вещество. 

Статистически методи
За обработка на данните от проучването е из-

ползван специализираният статистически пакет 
SPSS, версия 13.0. Непрекъснатите променливи 
се представят като средна стойност и стандартно 
отклонение (SD). За изследване на зависимости 
между описателните категорийни променливи се 
използва тестът хи-квадрат на Пирсън или точен 
тест на Фишер. Тестът на Колмогоров-Смирнов 
при една извадка и тестът на Шапиро-Уилк са из-
ползвани за проверка на формата на честотното 
разпределение спрямо формата на нормалното 
разпределение. За изследване на равенството 
между средните величини на повече от две групи 
е приложен тестът за еднофакторен дисперсионен 
анализ (Analysis of Variance – ANOVA). Динамиката 
в серумния креатинин, ГФ и НГАЛ при отделните 
групи се обективизира чрез дисперсионен анализ 
при повторни измервания (Repeated Measures 
ANOVA). T-тестът при две зависими групи (пов-
торни измервания) (Paired-Samples T-test) е из-
ползван при нормално разпределение на изслед-
ваната променлива и при двойковите сравнения 
между изследваните показатели. Линейната коре-
лационна връзка между серумния креатинин, ГФ и 
серумния НГАЛ е изследвана чрез корелационния 
коефицент на Пирсън (Pearson Correlation). За ре-
ферентните стойности на коефицента на Пирсън и 
силата на връзката между изследваните показате-
ли са приети r < 0,3 – слаба връзка; 0,3-0,5 – уме-
рена; 0,5-0,7 – значителна; 0,7-0,9 – силна връзка, 
и > 0,9 – много силна връзка. Диагностичната спо-
собност на НГАЛ се оценява чрез приложението 
на ROC анализ (Receiver Operating Characteristic) 
и изчисляване на площта под кривата (area under 
the curve, AUC). Стойност на AUC 0.5 съответства 
на лотарийно очакваната, докато стойност 1.0 оз-
начава перфектен биомаркер. Използваното кри-
тично ниво на значимост е α = 0,05 и съответната 
нулева хипотеза се отхвърля, когато Р стойността 
(Р-value) е по-малка от α.

РЕЗУЛТАТИ

От 45 пациенти, включени в проучването, КИН 
се наблюдава при 20% (n = 9), а 35,6% (n = 16) се 
определят като контролна група. При останалите 

44,4% (n = 20) се регистрира минимална промяна в 
серумния креатинин, но положителен НГАЛ резултат 
и те се класифицират като "НГАЛ+" група. По отно-
шение на основните клинични характеристики не се 
регистрира сигнфикантна разлика между трите гру-
пи пациенти (табл. 1). Средната възраст в групата на 
контролите е 63.13 ± 7.92 години, при групата с КИН 
– 69.67 ± 8.23 години, а при "НГАЛ+" група – 60.95 
± 6.91 години. От рисковите фактори при всички па-
циенти се наблюдават артериална хипертония, заха-
рен диабет 2 тип се среща при над 80%, а преживян 
миокарден инфаркт – при над 40% във всяка група. 
Във всяка от описаните групи над 50% от коронарни-
те ангиографии са комбинирани с едноетапна перку-
танна коронарна интервенция (ПКИ). 

Според протокола на проучването кръвни проби 
за серумен креатинин и серумен НГАЛ са взети от 
всички, включени пациенти, изходно в деня преди 
инвазивното изследване, на 4-тия и 24-тия час след 
него. При контролната група се регистрира изходен 
серумен креатинин 88.29 ± 16.17 μmol/l, на 4-ти час 
– 88.31 ± 16.33 μmol/l и на 24-и час – 88.88 ± 15.29 
μmol/l (р = 0.871). За разлика от тази група при па-
циентите, които развиват КИН, серумните нива на 
креатинина се повишават след контрастното при-
ложение – от изходни нива 84.49 ± 12.34 μmol/l до 
101.12 ± 13.56 μmol/l (4-ти час) и 122.29 ± 25.88 
μmol/l (24-ти час), (р < 0.001). Динамичните проме-
ни на креатинина при последната група пациенти 
"НГАЛ+" не достигат толкова високи стойности, за 
да може да се приеме диагнозата контраст-инду-
цирана нефропатия, но се регистрира минимално 
повишение на 4-тия и 24-тия час спрямо изходните 
му стойности (съответно 98.22 ± 18.39 μmol/l и 95.78 
± 16.52 μmol/l спрямо 90.02 ± 16.14 μmol/l).

По отношение на гломерулната филтрация се 
наблюдават аналогични промени при разглежданите 
групи. При групата с контролните пациенти ГФ не се 
променя сигнификантно през целия период на изслед-
ването (изходни нива 70.15 ± 11.43 ml/min; 4-ти час 
– 70.36 ± 12.48 ml/min, и 24-ти час – 69.44 ± 11.20 ml/
min). При пациентите с КИН от изходни стойности на 
ГФ като 76.51 ± 9.73 ml/min се регистрира понижение 
на 4-тия час до 62.10 ± 8.15 ml/min, а на 24-тия час след 
контрастното приложение ГФ достига нива от 50.96 ± 
10.68 ml/min (p = 0.001). В групата "НГАЛ+" изходната 
ГФ преди ангиографското изследване е 70.74 ± 11.70 
ml/min и промените, които се наблюдават впослед-
ствие, са минимални (съответно на 4-тия час 64.34 ± 
11.84 ml/min и на 24-тия час 66.09 ± 12.87 ml/min).

От особен интерес са динамичните изменения, 
които се регистрират в серумните нива на новия 
биомаркер НГАЛ при отделните групи пациенти. В 
контролната група се получават изходни стойности 
за серумен НГАЛ 82.49 ± 18.82 ng/ml и стойности, 
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близки до тях, се регистрират на 4-ти (79.04 ± 16.44 
ng/ml) и 24-и час (83.24 ± 17.86 ng/ml) след изслед-
ването (p = 0.548). Същевременно при пациентите, 
развиващи КИН, от изходни нива като 89.77 ± 38.16 
ng/ml серумният НГАЛ се повишава статистически 
сигнификантно още на 4-ти час след приложението 
на контрастно вещество и достига до 107.29 ± 47.73 
ng/ml (p = 0.014). Тази тенденция се наблюдава до 
24-тия час след изследването с още по-високи стой-
ности  123.02 ± 75.54 ng/ml (p = 0.046). Динамичните 
промени, които се регистрират при пациентите, оп-
ределени като "НГАЛ+" група, също са изключително 
интересни. Спрямо изходните стойности от 87.55 ± 
29.73 ng/ml серумният НГАЛ се повишава статисти-
чески сигнификантно още на 4-ти час и достига до 
107.62 ± 54.71 ng/ml (р = 0.036). В следващите часо-
ве след контрастното приложение стойностите му се 
задържат сигнификантно по-високи спрямо изходни-
те, но без допълнително нарастване (101.04 ± 34.88 
ng/ml стойности на 24-и час, р = 0.006). Описаните 
дотук динамични промени в серумния креатинин, ГФ 
и серумния НГАЛ при всяка от изследваните групи 
обобщено са представени на фигура 1, 2, 3 и 4.

Оценката на корелациите между изследваните 
показатели е направена чрез изчисляване на корела-
ционния коефицент на Пирсън. Резултатите демон-
стрират, че при контролната група пациенти серумни-
ят НГАЛ корелира негативно с ГФ, измерена в деня 
преди инвазивното изследване (r = -0.637, p < 0.01) 
и на 24-тия час след него (r = -0.529, p < 0.05). Освен 

това изходните и на 4-тия час серумни нива на НГАЛ 
корелират сигнификантно с ГФ, която се регистрира 
на 24-тия час (съответно r = -0.545; r = -0.514, p < 0.05). 
При всички групи пациенти изходният НГАЛ запазва 
строга корелация със стойностите на същия показа-
тел в следващите часови интервали (r = 0.943 и r = 
0.966, p < 0.01 при контролите; r = 0.853 и r = 0.681, p 
< 0.05 при КИН група; r = 0.579 и r = 0.841, p < 0.01 при 
"НГАЛ+" група). При групата с КИН се установява, че 
серумният НГАЛ, измерен изходно и на 4-тия час след 
контрастното приложение, корелира сигнификантно 
негативно с ГФ, отчетена на 4-тия час (r = -0.872 и r = 
-0.845 съответно, p < 0.01) (фиг. 5). Силна се запазва 
връзката между повишения НГАЛ и понижената ГФ 
на 24-тия час след изследването в същата група (r = 
-0.818, p < 0.01) (фиг. 6).

За оценка на диагностичната сензитивност и 
специфичност на серумния НГАЛ е приложен ROC 
анализ и е изчислена площта под кривата (AUC). Ди-
агностичната сила на изследвания биомаркер при 
пациенти, развиващи КИН, показва стойности за AUC 
0.688 (СI 0.429-0.946; р = 0.126). Представянето му 
при "НГАЛ+" група пациенти, където може да служи 
като показател за диагностициране на субклинична 
бъбречна увреда, е със стойности за AUC 0.711 (СI 
0.536-0.885; р = 0.034). За улавянето на начално бъб-
речно увреждане още на 4-тия час след контрастното 
приложение серумният НГАЛ показва сензитивност 
70% и специфичност 75% при използвана референт-
на стойност (cut-off point) от 89.45 ng/ml (фиг. 7). 

Таблица 1. Основни характеристики на включените пациенти (представени като средна величина ± стандартно 
отклонение)

Параметри Група контроли (n = 16) Група НГАЛ + (n = 20) Група КИН (n = 9) p
Възраст (години) 63.13 ± 7.92 60.95 ± 6.91 69.67 ± 8.23 0.827
Мъжки пол (%) 43.8 50 66.7 0.468
Артериална хипертония (%) 100 100 100 1.00
Захарен диабет 2 тип (%) 93.8 85 100 0.380
Стабилна стенокардия при хоспитализацията (%) 87.5 100 100 0.324
Предишен миокарден инфаркт (%) 43.8 69 44.4 0.087
Предходна ПКИ (%) 31.3 60 22.2 0.192
Предходна АКБ операция (%) 6.3 10 44.4 0.069
Изходен серумен креатинин (μmol/l) 88.29 ± 16.17 90.02 ± 16.14 84.49 ± 12.34 0.949
Изходна ГФ (ml/min/1.73 m2) 70.15 ± 11.43 70.72 ± 11.39 76.51 ± 9.73 0.469
Коронарна патология:
Едноклонова болест (%)
Двуклонова болест (%)
Многоклонова болест (%)

25 15 11.1
0.57712.5 30 22.2

37.6 45 55.5
Коронарна ангиография и едноетапна ПКИ (%) 62.5 55 55.6 0.982
Количество контрастно вещество (ml) 176.81 ± 97.93 198.00 ± 99.86 201.11 ± 133.74 0.718
Процедурно време (min) 47.19 ± 21.05 45.25 ± 17.43 45.00 ± 20.62 0.486
Радиален достъп (%) 93.8 95 100 1.000
Перорални антидиабетни медикаменти (%) 62.5 45 77.8 0.871
Прием на Metformine (%) 43.8 40 55.5 0.959
Прием на AСE инхибитори (%) 62.5 55 44.4 0.850

ПКИ – перкутанна коронарна интервенция; АКБ – аорто-коронарен байпас; АСЕ – ангиотензин конвертиращ ензим
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Фиг. 1. Динамични промени в серумен креатинин, гло-
мерулна филтрация и серумен НГАЛ при пациенти с 
контраст-индуцирана нефропатия

Фиг. 2. Динамични промени на серумен креатинин, 
гломерулна филтрация и серумен НГАЛ при контрол-
ната група пациенти 

Фиг. 3. Динамични промени на серумен креатинин, 
гломерулна филтрация и серумен НГАЛ при групата 
НГАЛ+

Фиг. 4. Обобщено представяне на динамичните про-
мени на серумния НГАЛ при трите групи пациенти
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Фиг. 5. Корелация между серумен НГАЛ и ГФ на 4-ти час при 
пациенти с КИН

Фиг. 6. Корелация между серемун НГАЛ и ГФ на 24-и час при 
пациенти с КИН

Фиг. 7. ROC крива на серумен НГАЛ измерен на 4-ти час след 
контрастното изследване при групата "НГАЛ+"

ОБСЪЖДАНЕ

Целта на проучването е да се оценят диагно-
стичните възможности на новия биомаркер НГАЛ 
при пациенти, подложени на контрастно изслед-
ване. Рисковият профил на пациентите, от една 
страна, с наличието на дългогодишна артериална 
хипертония и захарен диабет при голяма част от 
тях, както и особеностите на инвазивното изслед-
ване – от друга страна, с необходимостта от по-го-
лямо количество контрастно вещество в случаите 
с многоклонова коронарна болест, предшестваща 
оперативна реваскуларизация или едноетапна 
ПКИ, водят до значително повишаване на риска от 
бъбречно засягане. Въпреки липсата на статисти-
ческа сигнификантна разлика между трите групи 
разглеждани пациенти, трябва да се отбележи, че 
именно при пациентите, развиващи КИН, се регис-
трира употреба на по-голямо количество контраст-
но вещество и преобладаваща тежка изява на коро-
нарната патология. 

По данни от литературата НГАЛ е малка проте-
инова молекула от семейството на липокалините, 
която се експресира в много малка концентрация 
в няколко човешки тъкани като бъбрек, бял дроб, 
трахея, черен дроб, стомах и дебело черво. При 
нормални условия плазменият НГАЛ се филтрира 
свободно през гломерулите и впоследствие се реаб-
сорбира в по-голямата си част в проксималните ту-
були чрез мегалин-зависима ендоцитоза [14]. В ус-
ловия на исхемия или нефротоксично въздействие 
значително се повишава производството на НГАЛ 
в проксималните тубули и дисталните сегменти на 
нефрона. Увеличената му екскреция в урината се 
дължи на повишения де ново синтез и/или съпът-
стващо увреждане на проксималните тубули, което 
възпрепятства реабсорбция му. Подкрепящи кли-
нични доказателства в тази насока се осигуряват от 
проучвания с остра бъбречна недостатъчност сред 
хора, където резултатите показват наличието на ви-
сока фракция на екскреция на НГАЛ в урината [14]. 

По отношение на плазмения НГАЛ, бъбрекът 
сам по себе си не е основен източник на продук-
цията му. Добре е известно, че острата бъбречна 
недостатъчност води до значително нарастване на 
експресията на рибонуклеиновата киселина (РНК) 
за НГАЛ в отдалечени органи, като например черен 
и бял дроб, и повишаване на синтеза. Свръхпро-
дукцията и освобождаването на НГАЛ в системната 
циркулация водят до образуването на така наре-
чения отдалечен „системен басейн”. Допълнител-
но участие към „системния басейн” в условията на 
ОБН може да има фактът, че НГАЛ е острофазов 
белтък и може да се освобождава от неутрофили, 
макрофаги и други имунни клетки. Освен това всяко 
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понижение на ГФ води до очаквано намаление на 
клирънса на НГАЛ с последващата му акумулация 
в системната циркулация.

Ролята на НГАЛ за ранното улавяне на ОБН, 
развиваща се при контрастната нефропатия след 
сърдечна хирургична операция, бъбречна транс-
плантация или в условията на критично болни па-
циенти в интензивните отделения, е изследвана в 
редица проучвания. 

Екипът на Bachorzewska-Gajewska и сътр. про-
вежда едно от първите изследвания сред възраст-
ни пациенти, подложени на планова ангиография, 
и наблюдава промените в плазмените и уринните 
нива на НГАЛ на 2-ри, 4-ти, 8-и, 24-ти и 48-и час 
след приложението на контрастно вещество. Авто-
рите установяват, че има сигнификантно покачва-
не на серумните нива на НГАЛ в рамките на 2 до 
4 часа от процедурата и сигнификантно повишение 
на уринните нива от 4 до 8 часа. Същевременно се 
оказва, че серумният креатинин не търпи същест-
вена промяна в първите 48 часа от проведеното 
контрастно изследване. Изводът на това първона-
чално проучване е, че серумното изследване на 
НГАЛ носи 68% сензитивност и 76% специфичност, 
а изследването му в урината има съответно 80% 
сензитивност и 83% специфичност [2]. 

Hirsh и сътр. изследват 91 деца с вродено сър-
дечно заболяване, които са подложени на селек-
тивна сърдечна катетеризация и ангиография с 
контрастно вещество. При използването на cut-off 
стойност от 100 ng/ml, сензивността, специфичност-
та и площта под кривата на ROC анализа за пред-
сказване на контраст-индуцирана нефропатия били 
отлични по отношение на серумните проби НГАЛ, 
взети на 2-рия час (73%, 100% и 0.91, съответно), 
както и за уринните проби на 2-рия час (73%, 100% 
и 0.92, съответно). От мултивариационния анализ 
се установява, че концентрациите на НГАЛ в урина 
и плазма на 2-ри час след контрастното изследване 
са силен независим предиктор за КИН [8]. 

Много добри диагностични способности по от-
ношение на уринния НГАЛ се докладват също и от 
проучването на Ling и сътр., в което авторите пра-
вят извода, че КИН може да се диагностицира с но-
вия биомаркер поне 24 часа по-рано отколкото със 
серумния креатинин. Обяснението идва с факта, че 
серумният креатинин е много повече свързан със 
загубата на филтрационна функция на бъбрека, от-
колкото с острото тубулно увреждане [11]. 

Връзката между двата показателя – серумен 
креатинин и НГАЛ, се докладва от Shaker и сътр., 
които провеждат изследване сред пациенти с нор-
мална изходна бъбречна функция, подложени на 
коронарна ангиография. Серумният креатинин и 
НГАЛ били измерени преди контрастното изследва-

не и в рамките на 4 и 24 часа след него. Установява 
се сигнификантно покачване на серумните нива на 
НГАЛ на 4-ти и 24-и час спрямо изходните му стой-
ности [съответно 88.5 ± 16.4 ng/ml (4-ти час) и 63.6 
± 10.5 ng/ml (24-и час) спрямо 52.5 ± 13.8 ng/ml (из-
ходен), P < .001]. Мултивариационният регресивен 
анализ на данните показва, че НГАЛ има позитивна 
корелация със серумния креатинин и може да бъде 
използван като маркер за ранно улавяне на бъбреч-
но увреждане след коронарна ангиография [18]. 

Според метаанализите диагностичната способ-
ност на НГАЛ за предикция на КИН се изчислява с 
обща AUC-ROC от 0.894, когато се измери в първи-
те 6 часа след приложението на контрастно веще-
ство [5]. 

В проведеното от нашия екип проучване е 
изследвана динамиката на серумния НГАЛ и 
креатинин след приложението на контрастно ве-
щество, както и взаимовръзката помежду им. За 
разлика от контролната група, където никой от 
показателите не търпи съществена промяна, то 
при пациентите, развиващи КИН, се наблюдава 
сигнификантно покачване на серумния НГАЛ още 
на 4-ти час след инвазивното изследване. Него-
вото повишение продължава и през следващите 
24-часа от наблюдавания период. Този резултат 
кореспондира с повечето от описаните клинични 
проучвания, в които серумният НГАЛ търпи зна-
чителни промени през първите часове след при-
ложението на контрастно вещество.

От особен интерес е тенденцията, която се 
регистрира и при групата "НГАЛ+", където дина-
мичните промени в серумния НГАЛ са аналогич-
ни на регистрираните при КИН със сигнификант-
но повишение още на 4-ти час. Допълнителният 
анализ между двете групи показва, че няма сигни-
фикантна разлика между изходните стойности и 
стойностите на новия биомаркер, получени след 
ангиографското изследване. Имайки предвид че 
серумният креатинин и ГФ не търпят съществена 
динамика при "НГАЛ+" група, единствен показател 
за настъпваща промяна в бъбречната функция се 
оказва описаната промяна в НГАЛ. Този резултат 
кореспондира с ROC анализа, който показва 70% 
сензитивност и 75% специфичност на серумния 
НГАЛ, измерен на 4-ти час, по отношение на спо-
собността да улови начално бъбречно увреждане. 
Базирайки се на данните от клинични проучвания в 
литературата, можем да приемем, че при послед-
ната група пациенти в нашето проучване се касае 
за субклинично бъбречно увреждане. Изключител-
но илюстративен в тази насока е мултицентровият 
анализ, проведен от колектива на Haase и сътр., 
който обхваща данните от 10 проспективни про-
учвания с НГАЛ при 2322 критично болни пациен-
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ти. Авторите използват термините "НГАЛ(-)" или 
"НГАЛ(+)", за да означат липсата или наличието 
на тубулно увреждане, дефинирано от специфич-
ната за всяко проучване cut-off стойност на НГАЛ 
за предикция на ОБН. Термините за серумен креа-
тинин – "сКРЕА(-)" или "сКРЕА(+)", са използвани, 
за да означат липсата или наличието на изявена 
ОБН, определена по RIFLE критериите (риск (R), 
увреда (I), недостатъчност (F), загуба на бъбречна 
функция (L) и терминално бъбречно заболяване 
(Е)). Пациентите били класифицирани в четири 
групи, както следва: НГАЛ(-)/сКРЕА(-), НГАЛ(+)/
сКРЕА(-), НГАЛ (-)/сКРЕА(+) и НГАЛ(+)/сКРЕА(+). 
Авторите установяват, че позитивният НГАЛ резул-
тат носи подобен риск за неблагоприятни после-
дици, както и позитивният резултат за креатинин. 
НГАЛ(+)/сКРЕА(-) тестовете идентифицират около 
40% повече случаи на ОБН отколкото само със 
сКРЕА(+) и тези пациенти имат повишен риск за 
необходимост от интензивно лечение и удължен 
болничен престой, необходимост от хемодиализно 
лечение и повишена смъртност спрямо контрол-
ната група. Както може да се очаква, пациентите 
с резултат НГАЛ(+)/сКРЕА(+) са с най-висок риск 
от неблагоприятни събития. Авторите правят из-
вода, че НГАЛ се свързва с тубулното увреждане, 
което предшества загубата на бъбречната фунция 
с няколко дни, а серумният креатинин отразява 
последващата загуба на бъбречна екскреторна 
функция. Според това проучване  острото тубулно 
увреждане може да настъпи без забележима загу-
ба на екскреторна функция и може да предскаже 
по-лоши клинични резултати. По друг начин каза-
но – НГАЛ и креатининът отразяват различни па-
тофизиологични събития. Улавянето на повишен 
НГАЛ може да доведе до вземането на по-бързи 
конвенционални мерки или въвеждането на нови 
терапевтични стратегии за превенция или ефек-
тивно лекуване на такива случаи на ОБН, които 
биха останали неразпознати [6]. 

В съвременната клинична практика все още 
диагностицирането на бъбречното нарушение ста-
ва със стандартния маркер серумен креатинин. В 
проведеното от нас проучване освен съпоставяне-
то на динамичните промени между него и НГАЛ се 
извърши и корелационен анализ между гломерул-
ната филтрация (като много по-точен измерител 
на бъбречната функция) и новия биомаркер. От 
описаните резултати се вижда, че при контролната 
група серумните нива на НГАЛ имат много добра 
корелация с ГФ както в съответния часови диапа-
зон, така и с ГФ, която се регистрира при следва-
щото измерване. Това позволява да се направи 
извод, че ако изследването на новия биомаркер 
преди и след контрастната ангиография показва 

нормални стойности, то може да се очаква, че ГФ 
двадесет и четири часа по-късно ще бъде запа-
зена и бъбречната функция няма да е засегната 
съществено от приложеното контрастно вещество. 
Същевременно в случаите, когато настъпва бъб-
речено увреждане, както при групата с КИН, нива-
та на НГАЛ изходно и на 4-ти час запазват строгата 
си корелация с понижената ГФ на 4-ти час, а по-
вишените стойности на 24-и час също корелират 
сигнификантно със съответното ниво на ГФ. Тъй 
като динамичните промени в НГАЛ се улавят срав-
нително рано, то може надеждно да се предскаже 
съответната промяна в ГФ при развитие на бъб-
речно засягане от контрастното вещество. Този 
извод може да бъде особено важен за клиничната 
практика, където обикновено пациентите се дехос-
питализират на следващия ден след коронарната 
интервенция и вероятността да се изпусне промя-
ната в серумния креатинин е висока.

Надеждността на НГАЛ като нов биомаркер се 
потвърждава и от резултатите, получени от ROC 
анализа, според които диагностичната способност 
на НГАЛ за улавяне на начално бъбречно увреж-
дане е много добра при "НГАЛ+" група с изчисле-
на сензитивност 70% и специфичност 75% и cut-off 
point от 89.45 ng/ml. Имайки предвид че при пациен-
тите, развиващи КИН, средната стойност на НГАЛ 
на 4-ти час надвишава изчислената cut-off point, то 
вероятно диагностичната сила на биомаркера се 
запазва и при КИН групата, но малкият брой паци-
енти не позволява достигане на статистическа сиг-
нификантност. 

Освен посочените силни страни, представено-
то от нас проучване има и някои ограничения. На 
първо място, то е едноцентрово пилотно проучва-
не и кохортата на включените пациенти е относи-
телно малка. Проучване с по-голям брой пациенти 
може да предостави по-сигурни резултати. На вто-
ро място, в проучването са включени пациенти със 
запазена бъбречна функция и получените резулта-
ти не могат да се екстраполират към пациентите с 
напреднало бъбречно заболяване. От съществено 
значение е направените от нас изводи да се по-
твърдят и при пациенти с предшестващо бъбреч-
но увреждане на следващ етап. На трето място, 
периодът на наблюдение е избран така, че да об-
хваща относително най-ранната фаза на вредно 
въздействие. Вследствие на това някои пациенти, 
включени в проучването, може да са развили КИН 
няколко дни по-късно след периода на наблюде-
ние. Независимо от това първичната крайна точка 
на проучването е достигната от 20% от участници-
те и статистическият модел има достатъчна сила 
да установи независими връзки между НГАЛ и чес-
тота на КИН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, резултатите от нашето проуч-
ване потвърждават хипотезата, че НГАЛ може да 
бъде ранен предиктор на остро бъбречно увреж-
дане след контрастно приложение при пациенти, 
подложени на коронарна ангиография. НГАЛ реги-
стрира развитието на тубулното увреждане, което 
настъпва часове след токсичното въздействие и 
предшества загубата на бъбречна функция, която 
се улавя със стандартния маркер серумен креати-
нин. Освен като надежден маркер за развитието 
на КИН, серумният НГАЛ може да бъде използван 
и при диагностициране на субклинично бъбречно 
увреждане. Необходими са още клинични проуч-
вания в тази насока за потвърждаване на описа-
ните данни.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Камерните аритмии от папиларните мускули се 
обособяват като отделна клинична единица с ха-
рактерни електрофизиологични свойства през 2008 
г. [4] и съставляват около 7% от идиопатичните ка-
мерни аритмии [8]. Те не могат да бъдат повличани, 
не се погасяват със стимулация, не се индуцират 
с програмирана стимулация и са чувствителни на 

катехоламини и физически усилия. Тези им особе-
ности предполагат, че се дължат на тригерна актив-
ност или повишен автоматизъм [1, 4]. Субстрат на 
папиларномускулните аритмии вероятно е разви-
тието на миокардна фиброза, дължаща се на въз-
растта, артериалната хипертония и коронарната 
болест на сърцето [2]. В подкрепа на това е късното 
гадолиниево усилване, регистрирано с ядрено-маг-
нитен резонанс, в областта на папиларните мус-

ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ – ПОРЕДНОТО ПАРЧЕ В ПЪЗЕЛА НА КАМЕРНИТЕ ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ – ПОРЕДНОТО ПАРЧЕ В ПЪЗЕЛА НА КАМЕРНИТЕ 
АРИТМИИАРИТМИИ

К. Джинсов, М. Стоянов и Ч. Шалганов
Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница – София

PAPILLARY MUSCLES – THE NEXT PIECE IN THE PUZZLE OF VENTRICULAR PAPILLARY MUSCLES – THE NEXT PIECE IN THE PUZZLE OF VENTRICULAR 
ARRHYTHMIASARRHYTHMIAS
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Резюме. Камерните аритмии от папиларните мускули имат електрокардиографски и електрофизиологични характеристики, 
отличаващи ги от другите идиопатични камерни аритмии. Предполага се, че се дължат на тригерна активност или 
повишен автоматизъм. Катетърната им аблация може да бъде затруднена поради анатомичните особености на 
папиларните мускули. Обикновено са с добра прогноза, но могат да бъдат тригер за камерно мъждене, както и 
да предизвикат тахикардно-индуцирана кардиомиопатия. Представяме случай на пациент с честа камерна екс-
трасистолия и непродължителна камерна тахикардия от допълнителен постеролатерален папиларен мускул, при 
който аритмията беше елиминирана чрез радиофреквентна аблация на ектопичното огнище.
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кули, предполагащо фиброза [9]. Обикновено са с 
добра прогноза [3], но могат да са тригер за камер-
но мъждене [12], както и да предизвикат тахикард-
но-индуцирана кардиомиопатия, която е обратима 
след аблация на огнището [13, 14].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 Представяме случая на 81-годишен паци-
ент от мъжки пол, с установена при предходна 
хоспитализация симптомна камерна аритмия. 
Оплакванията му се изразяват в прескачане на 
сърцето, забавяне на пулса, световъртеж, лесна 
умора и задух. Поради регистриран епизод на не-
продължителна камерна тахикардия е извършена 
селективна коронарна ангиография, показваща 
нормална коронарна анатомия и кръвоток. При 
24-часово холтер-ЕКГ мониториране (на фона на 
хронично лечение с амиодарон 200 mg дневно) 
са регистрирани чести мономорфни камерни екс-
трасистоли в периоди на алоритмия, куплети и 
триплети, както и 3 епизода на непродължителна 
камерна тахикардия. Общият брой на екстрасис-
толите за периода на записа е 21 150, което е 26% 
от общия брой регистрирани комплекси. Почти 
всичките (около 21 000 броя, 25% от всички ком-
плекси) са с морфология на ДББ и хиперинверти-
рана електрическа ос (фиг. 1). Предвид симпто-
матиката, големия относителен дял на камерната 
ектопия и неповлияването от амиодарон бе реше-
но да се извърши катетърна аблация. Ехокарди-
ографски се установиха само лека левокамерна 
(ЛК) хипертрофия и незначителни дегенеративни 
клапни промени. Мултидетекторната компютърна 
томография (MDCT) на сърцето, аортата и аорто-
илиачния сегмент с контрастно усилване показа 
наличие на 3 папиларни мускула в ЛК (фиг. 2А и 
Б) и елонгирани и нагънати артериални съдове с 
множество извивки на всички нива от десцендент-
ната аорта до феморалните артерии (фиг. 2В). Въз 
основа на MDCT се изгради триизмерен модел на 
ЛК, папиларните мускули и аортния корен, който 
бе интегриран в системата за електроанатомично 
картографиране (EnSite Precision, Abbott) (фиг. 3). 

Електрофизиологичното изследване се извър-
ши с два диагностични катетъра (един в голямата 
сърдечна вена и втори върху снопа на Хис) и абла-
ционен катетър с отворена иригация (CoolFlex, 
Abbott), въведен в ЛК чрез дълъг управляем ин-
тродюсер (Agilis, Abbott) след транссептална пунк-
ция. Едноетапно се изгради анатомичен модел на 
ЛК и карта на локалното активиране при екстра-
систола  чрез функцията AutoMap (при ≥ 96% съв-
падение с шаблон на екстрасистолите). Изобрази-
ха се 3 места на ранно активиране, проектиращи 

се по диафрагмалната стена на ЛК в областта на 
постеролатералния папиларен мускул. И трите 
места бяха анатомично близо разположени едно 
до друго (фиг. 4А) и изпреварваха QRS-компле-
кса на екстрасистолите с от 48 до 51 ms. Направи 
впечатление, че на две от местата съвпадението 
с шаблона беше 96%, като липсваше или не беше 
добре изразен началният r-зъбец в отвеждания 
V5-6. Това наложи изграждането на втора актива-
ционна карта чрез функцията „TurboMap”, при коя-
то се използват сигналите, записани при картогра-
фирането в реално време, като се заложи по-го-
лям процент съвпадение с шаблона (≥ 98%). Така 
се изобрази само едно място на най-ранно акти-
виране в тялото на постеролатералния папиларен 
мускул (фиг. 4Б), изпреварващо екстрасистолния 
QRS-комплекс с 48 ms (фиг. 5). Аблационният 
катетър се позиционира в мястото на най-ранно 
камерно активиране и се извърши пейсмепинг 
от дисталната електродна двойка. Регистрира се 
съвпадение в 11 от 11 канала (поради технически 
проблем отв. V4 бе изключено от анализа) на по-
върхностната ЕКГ по време на стимулация спря-
мо клиничните екстрасистоли (фиг. 6). На същото 
място по време на екстрасистола се регистрира 
QS-форма на униполярния канал на дисталния 
електрод на аблационния катетър, както и потен-
циал на Purkinje на дисталната електродна двойка 
(фиг. 5).

Приложиха се 21 радиофреквентни апликации 
с обща продължителност 1640 s в трите зони на 
най-ранно активиране с максимална енергия 45W 
и температура до 36°С, като при някои от аплика-
циите се регистрираше подгряване на ектопично-
то огнище с изява на непродължителна камерна 
тахикардия. В края на процедурата се постигна 
пълно потискане на камерната екстрасистолия. 
За период от над 15 min след интравенозно при-
ложение на хексопреналин в обща доза 6 μg се 
регистрираха само 2 камерни екстрасистоли. До 
дехоспитализацията на следващия ден пациен-
тът остана в стабилен синусов ритъм, без никаква 
ектопия.

Контролната ехокардиография след процедура-
та не показа усложнения. Два месеца по-късно се 
проведе контролно холтер-ЕКГ мониториране, на 
което се регистрираха чести камерни екстрасисто-
ли (11 780 броя, 15% от всички комплекси) с поне 
три различни морфологии, като водещата отново е 
ДББ с хиперинвертирана електрическа ос (11 275 
броя, 11% от всички комплекси). Пациентът отка-
за повторна процедура, поради субективно подо-
брение с регистриране на екстрасистоли само при 
палпация на периферния пулс и при измерване на 
артериалното налягане. 
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Фиг. 1. ЕКГ преди 
аблацията

Фиг. 2. MDCT на сърце, аорта и илиачни артерии с контрастно 
усилване. A) трансверзален срез на 2 различни нива, Б) срез по 
късата ос, В) реконструкция на аорта и илеофеморален сегмент. 
PPM – постеромедиален папиларен мускул; APM – антеролатера-
лен папиларен мускул. Със звездичка е означен допълнителният 
постеролатерален мускул
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Фиг. 3. Реконструкция на лява камера (червено), папиларни мус-
кули (жълто) и аортен корен (синьо) от MDCT, интегрирана в сис-
темата за електроанатомично картографиране

Фиг. 4. Електроанатомична активационна карта на ЛК. А) карта, изградена с функцията “AutoMap”. Със стрелки са отбелязани трите 
места на най-ранно камерно активиране, Б) карта, изградена с “Turbomap”, със стрелка е отбелязано мястото на най-ранно камерно 
активиране в постеро-латералния папиларен мускул, В) интегрираният реконструиран образ от MDCT (подробности в текста). 

Фиг. 5. Повърхностна ЕКГ и интракардиални сиг-
нали от аблационен катетър (Abl) и диагностични 
катетри на хисова позиция (His) и в коронарния 
синус (CS). Със звездичка е отбелязан потенци-
алът на Purkinje (подробности в текста)
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ОБСЪЖДАНЕ

Въпреки че папиларномускулните аритмии са 
описани за пръв път през 2008 г. [4], малко веро-
ятно e те да са нова нозологична единица. По-ско-
ро е било трудно да се разграничат папиларните 
мускули само чрез флуороскопия. Възможно е част 
от аблациите на фасцикуларни тахикардии да са 
всъщност аблации на папиларномускулни арит-
мии. Появата на системите за електроанатомичен 
мепинг, както и интракардиалната ехокардиогра-
фия дадоха по-добро разбиране на анатомията на 
сърцето и връзката ѝ с електрофизиологичния суб-
страт. Това позволи разпознаването на тези арит-
мии като отделна клинична единица [10].

При пациенти със структурно здраво сърце и 
симптомни камерни екстрасистоли с честота над 
10 000 за 24 часа е показано извършването на кате-
търна аблация на ектопичното огнище [5]. В случая 
пациентът отговаря на всички условия – симптомна 
и достатъчно честа камерна аритмия, структурно 
здраво сърце, липса на ефект от медикаментозно 
лечение. Катетърната аблация в подобни случаи 
е комплексна процедура и изисква предварителна 
оценка и планиране [6, 15]. Необходимо е да се оп-
редели предполагаемият механизъм/огнище на ек-
топията, както и анатомичното място, на което да 
бъдат създадени аблационните лезии. Знанието за 
анатомичните особености на пациента помага в из-
бора на необходимия консуматив, аблационен кате-
тър и на достъпа до съответната сърдечна кухина.

Стандартната ЕКГ може да послужи за опреде-
ляне на местоположението на ектопичното огнище 
[6]. В случая екстрасистолите са с морфология на 
ДББ, хиперинвертирана електрическа ос, преход 
към S > R в отв. V4 и монофазен R-зъбец в отв. V1 
(фиг. 1). Съществува голяма прилика между ЕКГ об-
разите на камерните аритмии от задния папиларен 
мускул и тези, свързани с левия заден фасцикул 
[2, 4, 10], както и между тези от предния папиларен 
мускул и левия преден фасцикул [11, 16]. Камерни-
те аритмии от папиларните мускули в сравнение с 
тези от фасцикулите са по-чести при по-възрастни 
хора, по-често са екстрасистоли (при фасцикулар-
ните – по-често тахикардии), имат по-широк каме-
рен комплекс  и в отв. V1 не се регистрира типич-
ният за фасцикуларните тахикардии rsR’-комплекс, 
a по-скоро  монофазен R-зъбец или qR-форма [8]. 

Според алгоритъма, предложен от Al’Aref и кол. 
[2], при представения пациент камерната аритмия е 
от папиларен мускул. В случая се наблюдава и из-
вестна дискордантност на долните отвеждания („–“ 
в отв. II и „+“ отв. III). Наличието ѝ отразява противо-
положни вектори на активиране в отвеждания II и III. 
Това предполага начало на възбуждането от вътреку-

хинна структура, намираща се в близост до свободна-
та стена на ЛК (–/+) или до ЛК септум или ДК (+/–) [7]. 

Хиперинвертираната електрическа ос в случая 
предполага огнище в постеролатералния папиларен 
мускул (фиг. 7A). Разположението му спрямо прекор-
диалните отвеждания може да обясни преходa към 
голям S-зъбец в отв. V4 (фиг. 7Б). Ако екстрасисто-
лите произлизаха от антеро-латералния папиларен 
мускул, щяха да имат морфология на ДББ и дясна 
електрическа ос, а от постеро-медиалния – морфо-
логия на ДББ и лява патологична ос. Преходът и при 
двете локации е между отв. V3 и V5 [3, 6]. 

Визуализираната на MDCT изразена тортуозност 
на артериалните съдове и аортата (фиг. 2В) направи 
ретроградния достъп невъзможен, затова бе избран 
транссептален достъп. Характерно за аблацията на 
папиларномускулните аритмии е трудното поддър-
жане на стабилен контакт на аблационния катетър 
с папиларния мускул, както и възможното наличие 
на дълбок интрамурален фокус [15]. Поради това за 
по-добър контрол и стабилност на аблационния ка-
тетър бе използван дълъг управляем интродюсер, а 
за да се достигне на по-голяма дълбочина в лезията 
чрез прилагане на по-голяма енергия, бе използван 
иригиран аблационен катетър.

В представения случай се обособиха 3 места на 
ранно активиране по диафрагмалната стена на ЛК 
в областта на постеролатералния папиларен мускул 
(фиг. 4А). Няколкото места на ранно камерно въз-
буждане може да се дължат на факта, че при този 
вид аритмии фокусът често пъти се намира интра-
мурално и едно огнище може да има няколко изход-
ни точки на различни места по папиларния мускул, 
както и на места, свързани с лъжливи хорди [6, 10]. 
Вероятно това е и причината за малката разлика в 
QRS-комплексите на две от местата на най-ранно 
активиране. Документирано е, че такива разлики в 
морфологията на екстрасистолните QRS-комплекси 
се регистрират при около 50% от пациентите с па-
пиларномускулни аритмии както спонтанно, така и 
след началото на аблацията [15]. Когато има повече 
от едно изходно място, се налага да бъдат създа-
дени радиофреквентни лезии върху различни части 
на папиларния мускул и около него, за да се елими-
нира напълно камерната аритмия [6]. В случая ра-
диофреквентна енергия бе приложена и върху трите 
области на ранно камерно активиране, което доведе 
до пълно елиминиране на активността на огнището.

В зоната на аблацията бяха отчетени всички 
критерии за място на успешна аблация, а именно: 
камерна активност, изпреварваща QRS-комплекса 
с повече от 30 ms; QS-форма на сигнала на уни-
полярния канал на дисталния електрод на абла-
ционния катетър; отличен пейсмепинг и наличие на 
потенциали на Purkinje (фиг. 5 и 6) [17]. В случая, 
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преди острия потенциал на Purkinje се забелязва 
плавно издигане от изолинията (фиг. 6), което ве-
роятно се дължи на отдалечен (far-fi eld) сигнал от 
активирането на огнището в дълбочина на папилар-
ния мускул, с последващо възбуждане на мрежата 
на Purkinje и останалата част от камерите [15].

Освен всички усложнения, присъщи на абла-
циите на камерни аритмии, специфичен за аблаци-
ята на папиларните мускули е рискът от поява на 
нова или влошаване на съществуваща митрална 
регургитация [3]. Постпроцедурната ехокардиогра-
фия изключи наличието на перикарден излив или 
влошаване на изходно съществуващата незначима 
митрална инсуфициенция.

Непосредственият успех от катетърната абла-
ция при тези пациенти е > 90%. Характерна е обаче 
голямата честота на рецидиви след аблация – 71% 
при антеролатералния и 50% при постеросепталния 
папиларен мускул [16]. На втория месец след абла-
цията при нашия пациент се регистрира рецидив на 
камерната ектопия, но с почти двойно по-малък аб-
солютен брой и над два пъти по-нисък относителен 
дял екстрасистоли, без епизоди на камерна тахи-
кардия. Високата честота на рецидиви при този вид 
аритмия вероятно се дължи на споменатия по-горе 
нестабилен контакт на аблационния катетър с папи-
ларния мускул и оттам – до нетрайни лезии [15].

Фиг. 6. Пейс-мепинг. А) ЕКГ при екстрасистола, Б) ЕКГ по време 
на стимулация от дисталната електродна двойка на аблационния 
катетър

Фиг. 7. Съпоставка на образа от MDCT с ЕКГ на пациента. А) 
срез по късата ос с нанесени осите на периферните отвеждания, 
Б) трансверзален срез с маркирани места на прекордиалните 
отвеждания. И в двата среза със звездичка е отбелязан постеро-
латералният папиларен мускул/ектопичното огнище. Стрелките 
показват вектора на активиране на камерите във фронталната 
и трансверзалната равнини. Показани са и кореспондиращите 
ЕКГ образи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Папиларномускулните камерни аритмии са от-
носително малка част от идиопатичните камерни 
аритмии. Необходимо е да се мисли за тях в дифе-
ренциалнодиагностичен план и да се различават 
от фасцикуларните камерни аритмии. Катетърната 
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аблация e ефективен метод на лечение, въпреки 
че все още може да е предизвикателство за елек-
трофизиолозите. Представеният случай показва 
как внимателното предпроцедурно планиране и 
подготовка могат да допринесат за гладкия и неус-
ложнен ход на процедурата и за добрия непосред-
ствен резултат. 
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Аневризмите на лява камера след миокарден 
инфаркт са били често срещано усложнение в ми-
налото, но днес, с нарастването на броя на успеш-
ни реваскуларизации след интервенционални про-
цедури честотата на това сериозно усложнение е 
значително редуцирана [1, 2].

Най-често срещаните усложнения на левока-
мерните аневризми са: сърдечни аритмии, систем-
на емболизация, сърдечна недостатъчност, мозъч-
носъдови инциденти и руптура на аневризмата.

Хирургичните техники, които се използват за ко-
рекция на постинфарктни аневризми, са базирани 
на реконструкция на левокамерната стена или ре-
дуциране на обема с цел възстановяване нормал-
ната сърдечна архитектоника.
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В Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ 
“Св. Георги“ – Пловдив, в планов порядък приех-
ме мъж на 68 години с оплаквания от внезапно 
прилошаване, ретростернална болка и тежест, 
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Резюме. Случаите на руптура на левокамерна аневризма при пациенти с остър миокарден инфаркт са значително ре-
дуцирани с нарастване на броя на успешни реперфузии след интервенционални процедури, но въпреки това 
честотата варира от 1-2% при тези пациенти. Представяме клиничен случай с 68-годишен мъж с интраопера-
тивна руптура на свободната стена на лявата камера, вследствие на остър латерален миокарден инфаркт. 
Целта на представения клиничен случай е да се подчертае важността на своевременната хирургична интер-
венция и правилното хирургично поведение при това рядко, но изключително опасно състояние, свързано с 
висока смъртност.

Ключови думи: руптура на левокамерна аневризма, интраоперативно, остър миокарден инфаркт
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задух и лесна умора, който е бил приет в Клини-
ка по интервенциална кардиология с персисти-
ращи оплаквания и ЕКГ данни за остър латера-
лен инфаркт.

От физикалния статус: пациентът е в увре-
дено общо състояние, адекватен, заема ортоп-
ноично положение, с набъбнали шийни вени. Из-
следванията на сърдечно-съдовата система (ССС) 
показаха: сърдечна честота – 82 уд./min, синусов 
ритъм, АН-110/70 mm Hg, холосистолен шум на 
сърдечния връх.

От ЕКГ: синусов ритъм, ST-елевация в I, 
aVL,V6, ST-депресия, отрицателна Т-вълна в III, 
аVF, V1-V4.

От трансторакална ехокардиография: бе ус-
тановена фракция на изтласкване (ФИ) – 36%, вър-
хова и преднолатерална акинезия.

При оглед на митрална клапа се установи руптура 
на хорди към ПМПл, митрална регургитация IV степен.

Трикуспидална клапа – регургитация II+I – III 
степен, СНАП – 60 mm Hg.

От инвазивното изследване: десен тип коро-
нарна циркулация. ИБС. Едноклонова коронарна 
болест. LAD – интактен съд. LCXd – оклузия, 98% 
стеноза с тромбоза  на голям ОМ1. RCA – нерав-
ности. Предилатация с балони с нарастващ диа-
метър на LCX-OM1. Последваща имплантация на 
DES. Възстановен ТИМИ III кръвоток в LCX-OM1.

На свикания кардиохирургичен консилиум бе 
преценено, че пациентът е показан за извършване 
на оперативна интервенция в ускорен порядък.

Обем на оперативната интервенция: MVP 
– Sorin Carbomedics Annulofl ex#36 – Redo-MVR-
Sorin Carbomedics#33. TVP – Soveringband #34  LV 
Infarcectomia + Endoventricular Dacron ”patch” repair 
+ Linear (LV – lat. wallrepair).

При отпрепарирането на срастванията по задна/
латерална стена на ЛК настъпи руптура в участъка 
на инфарцирания миокард, който бе силно изтъ-
нен. По спешност се установиха условия на екстра 
корпорално кръвообращение (ЕКК). Миокардът в 
инфарцирания участък бе изтънен и къслив. Отво-
рихме и инспектирахме лявата камера в участъка 
на руптурата. Разрезът се разшири по латералната 

стена на ЛК в посока на з адната атрио-вентрику-
ларна бразда и апикално. 

Отвътре: ЛК със заличена архитектоника на 
широка площ – девитализиран и инфарциран ан-
теролатерален папиларен мускул (ALPM), който 
ексцизирахме заедно с други девитализирани учас-
тъци по латералната стена на ЛК – Infarcectomia 
LV. Ръбовете на дефекта  подсилихме посредством 
две синтетични ленти (по тип sandwich technique). 
Полученият голям дефект в латералната  стена на 
ЛК затворихме посредством Dacron patch, захва-

нат за вътрешните 
синтетични ленти, 
в състава на подси-
лените ръбове на 
дефекта, с обвивен 
конец polyprolylene 
4/0. С единични не-
резорбируеми кон-

ци затворихме първия етаж на дефекта през под-
силените синтетични ленти. Втори етаж на дефекта 
затворихме с обвивен шев.

Следоперативният период протече гладко. Об-
щата кръвозагуба – 250 ml. Болният е екстубиран 
на 7-ия час след операцията. Изведен е от реани-
мация на 5-и следоперативен ден. Общ болничен 
престой – 15 дни. Ехокардиографията при изписва-
нето показва ФИ 35%, без перикарден излив.

ОБСЪЖДАНЕ

Аневризмите на лява камера след миокарден 
инфаркт са били често срещано усложнение в ми-
налото, но днес, с нарастването на броя на успеш-
ните реваскуларизации след интервенционални 
процедури честотата на това сериозно усложнение 
е значително намалена. Най-често срещаните ус-
ложнения на левокамерните аневризми са: сър-
дечни аритмии, системна емболизация, сърдечна 
недостатъчност, мозъчносъдови инциденти и руп-
тура на аневризмата [3, 4]. Основните индикации за 
оперативно лечение са формирането на истинска 
аневризма, неовладяеми камерни аритмии, както и 
рефрактерна на медикаментозно лечение сърдеч-
на недостатъчност. 

Миокардната руптура е рядко усложнение на 
левокамерните аневризмии, по-характерно при 
псевдоаневризмите. Диагностиката на постинфар-
ктните аневризми значително се улесни с развитие-
то на образните изследвания. Ехокардиографията 
обикновено е образното изследване на първи избор 
при първоначалната оценка на левокамерните ане-
вризми [5].

От изследванията:

ПКК Хб – 115/129 Хт – 0,34 Ер – 3,84 Левк – 8,8 Тр – 266/399 СУЕ – 42

Коагулограма ПВ – 70.1% INR – 1.2 АПТТ – 27.9 Фиб. – 12,9

Биохимия
Тропонин – 26 218/19 007/14 103 ГЛЮ – 11,2 ЛДХ – 1065 ХБДХ – 625

АЛАТ – 80 ЦРП – 131,9
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Фиг. 1. Ехокардиографски образ на левокамерна аневризма Фиг. 2. Аневризмалният сак на лявата камера

Фиг. 3. Митрална клапа със задебелени хорди и некроза на 
папиларни мускули

Фиг. 4. Резекция на аневризмалния сак

Фиг. 5. Ендовентрикулорафия посредством пач-пластика и под-
силване на стената на лява камера с филцови ленти
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миокардната руптура е рядко усложнение на 
левокамерните аневризми и по-често се наблю-
дава при псевдоаневризмите. В разгледания кли-
ничен случай се представя успешното лечение на 
интраоперативна руптура на левокамерна аневри-
зма, както и хирургичната техника за корекция на 
създадения дефект на лявата камера [6].
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БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXIV, 2018, № 3ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАДИ НА ESC
ESC REPORTS

НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Подобреното разбиране на биологията на здра-
вето и болестта, включително на молекулните и ге-
нетичните процеси, както и иновациите в техноло-
гията, биохимията, биомедицинското инжинерство 
и информатиката предоставиха на лекарите мощни 
средства и методи за превенция, диагностика и ле-
чение на болестите. Това доведе до намаляване на 
ранната смъртност от сърдечно-съдови заболява-

ния, подобряване на очакваната продължителност 
и качество на живота, въпреки че броят на хората, 
живеещи с хронични сърдечни и съдови състоя-
ния, продължава да нараства [1]. Продължаващо-
то развитие и оценка на тези иновации изискват 
непрекъсната информация, образование и обуче-
ние на здравните специалисти за осигуряване на 
правилна употреба на болестните класификации, 
диагностичните средства и новите медикаменти с 
цел предоставяне на разумни, ефикасни и иконо-
мически ефективни медицински грижи. Медицин-
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за цел да повишат общественото доверие към взаимоотношенията между биомедицинската индустрия и лекарите. 
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ската индустрия играе основна роля в развитието 
на нови подобрени технологии, устройства и меди-
кации, често чрез колаборация с учени, академични 
клиницисти и практикуващи лекари. Задължително 
е непрекъснато сътрудничество, което да осигури 
разработка и въвеждане в практиката на бъдещи 
иновативни варианти на лечение.

Налице е съществена хетерогенност в културата 
и начина на живот, икономическото благополучие и 
организацията, финансирането и достъпа до меди-
цинска помощ в Европа и извън нея. Различията в ор-
ганизацията на достъпа до обучение и образование 
на здравните специалисти, едновременно с общест-
вените фактори, допринасят за значителни разлики 
в болестността и смъртността от сърдечно-съдови 
заболявания. Една от задачите на Европейското кар-
диологично дружество (ESC) е да осигури обмен на 
най-добрите сърдечно-съдови грижи между различни 
държави и по този начин да даде възможност за оси-
гуряване на най-добра сърдечно-съдова медицинска 
практика в цяла Европа и извън нея. Медицинската 
индустрия подкрепя обучението и образованието на 
лекарите и другите здравни специалисти. Взаимоот-
ношенията между здравните специалисти и медицин-
ската индустрия обаче са сложни, което е резултат от 
доминиращия в световен мащаб модел на иновации, 
изследвания и производство, осъществяван от част-
ни компании, както и липсата на структурно финан-
сиране на продължаващото образование на лекарите 
в повечето страни (табл. 1). Този документ очертава 
план за надеждно и балансирано образование в об-
ластта на сърдечно-съдовата медицина, използващ 
възможностите за колаборация с индустрията с цел 
предоставяне на лекарите на подходяща и безпри-
страстна информация.

Таблица 1. Отношения между медицинската профе-
сия и индустрията

  Добре структурираните прозрачни отношения между медицин-
ската професия и индустрията са от първостепенна важност за 
науката и иновациите, както и за медицинското образование.

  Лошо структурираните отношения между медицинската про-
фесия и индустрията крият риск от вземане на неподходящи 
решения, които водят до разходи, субоптимален терапевти-
чен избор и ерозия на общественото доверие.

  Отношенията между медицинската професия и индустрията 
са задължително комплексни; опростяването или абсолюти-
зирането им не води до добри резултати.

КРЪГ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

С цел осъществяване на мисията си за нама-
ляване на бремето на сърдечно-съдовите забо-
лявания ESC разработи подробна образователна 
програма. Предоставената от Европейското кар-
диологично дружество програма за обучение се 

базира твърдо на научни данни, обобщени в пре-
поръките за клинична практика. Препоръките се 
актуализират редовно. Данните, стоящи в основата 
на практическите препоръки, се получават в целия 
свят чрез фундаментални, транслационни, кли-
нични и епидемиологични изследователски проек-
ти. Освен това ESC въведе програма за регистри 
(EURObservational Research Programme – EORP) 
с цел описание на моделите на клинична практи-
ка в Европа и в останалия свят. Събраните данни 
осигуряват важни обратни връзки, отнасящи се за 
най-добрите практики, оценки на нуждите и обра-
тна информация за успеха на образователните 
програми и обучението. Това се представя като 
„полезен кръг“ от научни изследвания, обучение и 
медицинска практика. Нещо повече, разработване-
то на препоръки, преценката на приложението им в 
„реалния свят“ и отражението им върху клиничните 
резултати допринасят за оценка на медицинските 
технологии (Health Technology Assessment) и дават 
инструмент за действие на политиците [3].

Необходимо е да се подчертае, че с цел осигу-
ряване на пълна независимост разходите за раз-
работване на препоръки се покриват изцяло от 
ESC, като се използват приходи от други дейности, 
както е посочено в годишните му доклади, докато 
при липса на други източници на финансиране об-
разователните програми и регистрите се подпома-
гат отчасти от индустрията. ESC създаде строга и 
прозрачна договорна рамка и надзорна структура, 
целяща безпристрастно планиране и изпълнение 
на тези дейности в сътрудничество с медицинска-
та индустрия. Доверието е водещ принцип на това 
партньорство между ESC, съставните ѝ структури и 
членове, здравната индустрия, обществото и други 
заинтересовани страни. Тези структури се развиват 
и актуализират непрекъснато с участието на всич-
ки заинтересовани страни с цел осъществяване на 
надеждни и заслужаващи доверие дейности (раз-
работване на препоръки, образователни програми 
и обсервационни изследвания).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Лекарите и другите здравни специалисти носят 
отговорност за непрекъснато актуализиране на зна-
нията и уменията си. Това във все по-голяма степен 
се превръща в законно задължение, например за-
пазването на специалността често изисква участие 
в одобрени образователни мероприятия, които оси-
гуряват на участника определен брой така нарече-
ни точки за продължително медицинско обучение 
(CME [Continuing Medical Education] кредити) (фиг. 
1), както и известно събиране на данни за броя и 
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клиничните резултати от извършените интервен-
ционални процедури, което цели запазване на пра-
вото за извършване на такива процедури.

Фиг. 1. Държави – членки на Европейското кардиологично дру-
жество, с официална програма за продължително образование

РАЗХОДИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Продължителното медицинско образование по-
настоящем се осъществява чрез посещения на кон-
ференции (локални, регионални, национални, между-
народни), онлайн курсове, програми за индивидуално 
обучение или прочитане и резюмиране на научни 
статии. Осигуряването на непрекъснато медицинско 
образование за здравните професионалисти е доста 
скъпо начинание, но финансовите ресурси за изготвя-
не или участие в СМЕ програми рядко се осигуряват 
от доставчиците на здравни услуги или работодатели-
те. Въпреки това европейците, включително лекари и 
други здравни професионалисти, имат очаквания об-
разованието да се предоставя безплатно, за разлика 
от други държави, където разходите за образование 
обикновено се плащат от самите лица.

В Европа срещите и конференциите, организи-
рани от професионални дружества, са предпочита-
ната форма на външно CME [4]. С цел покриване на 
тези нужди ESC организира голям ежегоден конгрес, 
както и серия от конгреси на подспециалности (фиг. 
2). Подобни големи научни конгреси се провеждат от 
професионални дружества в САЩ и Азия-Океания. 
Повечето национални кардиологични дружества 
провеждат ежегодни научни и образователни срещи. 
Организирането и провеждането на такива междуна-
родни и национални срещи изискват значителни раз-
ходи, които се покриват от комбинация от регистра-
ционни такси и приноси от индустриални партньори, 
които организират маркетингови и информационни 
дейности във връзка с конгреса чрез изложби и сате-
литни симпозиуми (табл. 2).

Медицинските списания играят важна роля в 
CME, а обемът на изтегляне отразява използването 
им от лекарите за образователни цели (табл. 3). Або-
натите плащат на издателя лично или индиректно 
чрез абонамент на съответните институции (болни-
ци или университети). Професионалните организа-
ции често предоставят абонаменти като част от про-
грамите си за членство. Разходите на списанията се 
покриват частично от абонаменти, но и от реклами и 
продажби на препечатки, макар че последните ста-
наха почти излишни поради достъпа на съдържание-
то онлайн. Изследователи и клиницисти от универ-
ситети и други институции обикновено осигуряват 
съдържание на списанията без реимбурсация. Те 
се налага даже да платят на издателя за допълни-
телни разходи (напр. цветни фигури) или да получа-
ват ръкописи, публикувани в списания с „безплатен 
достъп“. Те предоставят и съдържание за учебници, 
като например сериите от учебници на ESC.
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Фиг. 2. Ежегодни конгреси, организирани от Европейското кардиоло-
гично дружество, и брой на участниците в тях през 2016 г.* Годишни-
ят конгрес на European Association for Cardiovascular Prevention and 
Rehabilitation (Европейска асоциация по сърдечно-съдова превен-
ция и рехабилитация), насрочен през май в Истанбул, е бил отме-
нен от съображения за сигурност, а през юни е било организирано 
по-малко събитие в European Heart House. Конгресът EuroPrevent 
през 2015 г. в Лисабон е бил с 1349 участници. Източник: Годишен 
доклад на Европейското кардиологично дружество, 2017 г.

Таблица. 2. Медицинско образование: разходи, фи-
нансиране и бариери

  Разходи за срещи на живо: наем за съоръжения, организа-
ция, подготовка (често от доброволци) на материали от лек-
тори, персонал.

  Разходи за онлайн курсове: запис и излъчване, подходяща 
онлайн платформа, интерактивни възможности (уебинари 
и т.н.), осигуряване на лектори и време за осъществяване 
(често доброволно), хардуер, софтуер, персонал.

  Разходи на участниците: работно време, регистрационни 
такси, пътуване и настаняване.

  Източници на финансиране: регистрационни такси; медицин-
ска индустрия; грантове (за наука, обучение или професио-
нално развитие) от професионални медицински дружества, 
държавата, здравни институции; персонални фондове на 
доставчици на медицински грижи; освобождаване от данъци.
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Таблица 3. Списания на Европейското кардиологично дружество: импакт-фактор (IF) и кумулативен брой снемания

Заглавие на ESC 
списанието

Импакт-фактор (IF) на списанието 
през 2016 г.

Брой изтегляния на пълен текст 
през 2016 г.

European Heart Journal 20.212 Над 13.5 милиона изтегляния на пълен 
текстEuropean Journal of Heart Failure 6.968

European Heart Journal-
Cardiovascular Imaging

5.990

Cardiovascular Research 5.878
Eurointervention (Europa 
Organization owned)

5.193

EP Europace 4.521
European Journal of 
Preventive 

3.606

European Journal of
Cardiovascular Nursing

2.763

European Heart Journal 
Supplements

0.896

European Heart Journal Acute 
Cardiac Care

Все още няма IF

European Heart Journal 
Quality of Care & Clinical
Outcomes

Все още няма IF

European Heart Journal 
Cardiovascular
Pharmacotherapy

Включено в списъка на PubMed

ESC Heart Failure Все още няма IF

Източник: Годишен доклад на Европейското кардиологично дружество 2017 г.

МЕДИЦИНСКАТА ИНДУСТРИЯ И НЕПРЕКЪСНАТОТО 
МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трябва да се има предвид, че въпреки главната 
обща цел – подобряване на клиничния изход при 
пациентите, медицинската професия и медицинска-
та индустрия се различават съществено по отноше-
ние на поверените им задължения. Бенефициенти 
в случая с лекарите са техните пациенти и до из-
вестна степен те са и работодателите им; от друга 
страна, основните бенефициенти на медицинските 
компании са техните акционери или собственици. 
Индустрията има принципно задължение да попу-
ляризира употребата на продуктите си, като съще-
временно ги изключва от пряко участи е в осигуря-
ването на балансирано и безпристрастно образова-
ние. Логично и етично е висококачественото и без-
пристрастно образование, ръководено като цяло 
от идеята за най-добрия подход към пациента, да 
бъде и интереса на тази индустрия, което поставя в 
центъра на мисията си благополучието на пациента 
(табл. 4). 

Изразът: „ако продуктът е безплатен, вие сте 
продуктът“, се използва често за описание на он-
лайн услуги и информация, финансирани чрез ре-
клами, но този принцип е валиден и за медицин-
ски образователни програми. Програми, които се 
провеждат и финансират изцяло от индустриални 

партньори и трябва да оправдаят съответните си 
разходи чрез повишаване на приходите („възвра-
щаемост н а инвестицията“), са изложени на много 

Таблица 4. Медицинската индустрия и продължител-
ното медицинско образование

  Участието на индустрията в медицинското образование се 
разрешава при вземане на предпазни мерки.

  На лекарите са поверени задължения към техните пациенти, 
индустрията има задължения към собствениците/акционери-
те.

  Програми, подкрепени или осъществени от индустрията, са 
съпроводени от специфичен риск за фаворизация на техния 
продукт в съответствие със задълженията им.

  Качеството и безпристрастният характер на медицинското 
образование трябва да са задължение на лекарите и дру-
ги заинтересовани страни, чиито интереси са безопасни и 
ефективни грижи (работодатели/застрахователна индус-
трия/пациенти).

  Насоките на взаимодействие между медицинската индус-
трия и здравните професионалисти включват „Списък на ръ-
ководните принципи за насърчаване на доброто управление 
във фармацевтичния сектор (Платформа за етика и прозрач-
ност), 2012 г.“ [5], последван от кодовете за поведение на 
EFPIA [6, 8], Medtech Europe [7] и BioMed Alliance [9].

  Ефектът от новите кодове за поведение на индустрията е 
парадоксален и нелогичен: прекратяване на пряката под-
крепа на лекарите за посещаване на срещи на професио-
нални дружества или университети, но продължаване на 
подкрепата за посещаване на образователни/обучителни 
курсове на компании и курсове, провеждани при договоре-
на медицинска комуникация и медицински образователни 
компании.
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голям риск в перспектива да доведат до предубеж-
дения. Въпреки това определянето на образова-
телни цели, съобразяването на съдържанието с 
независими, базирани на доказателства насоки, 
организирането на изкупуване от различни заин-
тересовани страни и позволението независим по-
средник да координира и планира програмата са 
признаци, характеризиращи висококачествената 
програма, която е индиректно финансирана от ин-
дустрията. Възприемчива аудитория, заинтересо-
вана от съдържание, което е съобразено с техните 
образователни нужди, може да има желание за 
инвестиране в образованието, било пряко (лични 
бонуси) или посредством съответните работода-
тели. Допълнително, доставчици на здравни гри-
жи, застрахователни компании или национални 
системи по здравеопазване имат реално задъл-
жение и интерес да инвестират в безпристрастно 
медицинско образование и обучение. Болниците и 
медицинските практики са в крайна сметка осно-
вани на познанието институции, които разчитат на 
висококвалифицирани, добре обучени работници 
при осъществяването на висококачествени и без-
опасни грижи.

Подкрепата на CME от индустрията крие риск 
от предубеденост и нежелни влияния на индус-
трията върху лекарите, потенциално повлияване 
на избора на фармацевтични средства или тера-
певтични устройства и модели на лечение. В мно-
го страни това доведе до регулиране на подобна 
подкрепа. През 2012 г. Европейската комисия пуб-
ликува „Списък на ръководни принципи за насър-
чаване на доброто управление във фармацевтич-
ния сектор (Платформа за етика и прозрачност)“ 
[5]. Това от своя страна доведе до разработване 
от Европейската федерация на фармацевтични-
те индустрии и асоциации (European Federation 
of Pharmaceutical Industries and Associations на 
EFPIA), представителна организация на фарма-
цевтичната индустрия в Европа и нейния екви-
валент по отношение на медицинските изделия 
(MedTech Europe), на специфични кодове на по-
ведение при общуване на здравните професио-
налисти с индустрията [6, 7]. Тези кодове са близ-
ко отражение на ръководните принципи на доку-
мента на европейската комисия. Накратко, и два-
та кода очертават мерки за свеждане до минимум 
на неподходящи взаимоотношения с лекарите и 
другите здравни професионалисти, дават насо-
ка на естеството и количеството на финансовата 
подкрепа и мястото и естеството на срещите, за 
които да бъде предоставяна финансова подкре-
па. В тези документи обаче не се дава препоръка 
за пряко предоставяне на медицинско образова-
ние от индустрията.

Ключова разпоредба в MedTech-кода, влязла 
в сила през януари 2017 г., е спирането на пряка-
та индивидуална помощ за лекарите да участват в 
срещи, организирани от професионални дружества 
или университети. Все пак MedTech ще продължи 
да подпомага трети страни при организирането на 
конференции и образователни курсове. Европей-
ската федерация на фармацевтичните индустрии и 
асоциации създаде отделен код за прозрачност на 
взаимоотношенията между фармацевтичната ин-
дустрия и медицинските професионалисти [8], на-
белязващ мерки за подробно публикуване на всички 
финанси, предоставени на индивидуални практику-
ващи лица, в уебсайтовете на техните организации 
на национално ниво. Кодът позволява предоставяне 
на продължителна подкрепа на лекарите за участие 
в образователни дейности на трети страни. Алиан-
сът за биомедицински проучвания в Европа (Alliance 
for Biomedical Research in Europe – BioMed Alliance), 
представляващ 27 професионални медицински дру-
жества от Европа, включително ESC, публикува през 
2015 г. свой собствен Код на поведение, очертаващ 
принципите на етично поведение на лекарите в тех-
ните взаимоотношения с медицинската индустрия в 
различни сфери на общ интерес, включително меди-
цинското образование [9].

Очакваният резултат от тези кодове беше да 
запази и официализира прозрачни, етични и про-
дуктивни взаимоотношения между медицинската 
индустрия и лекарите, които трябва да изградят об-
ществено доверие, стоящо в основата на образова-
телните програми, разработени от ESC.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, ОРГАНИЗИРАНИ 
ОТ ИНДУСТРИЯТА

Съществуват регулаторни задължения за оси-
гуряване на безопасна употреба на медицински 
продукти [10], а законодателството на Европейския 
съюз посочва, че мерките за контрол на риска тряб-
ва да включват (когато е подходящо) обучение на 
ползвателите на медицински устройства [11]. Това, 
свързано с продукти, обучение трябва да бъде раз-
граничено от безпристрастното образование върху 
болестните процеси, диагностиката и лечението. 
Има предложения обаче за разработване на обра-
зователни, ориентирани към заболяванията програ-
ми, предназначени за CME, само от медицинската 
индустрия или в партньорство с работодатели [12], 
Глобалният алианс за медицинско образование 
(Global Alliance for Medical Education, GAME: www.
game-cme.org) беше потърсен за утвърждаване 
на такива програми, но бордът му гласува против. 
Както се подчертава по-горе, фундаментално раз-
личните цели на медицинската индустрия и науч-
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ните дружества създават пристрастни по своята 
същност организирани от индустрията програми. 
Въпреки конфликтите, присъщи на пряко осигуре-
ното от индустрията образование, разрастването 
му остава реална перспектива. Всъщност прякото, 
предлагано от индустрията образование, съществу-
ва под редица форми, управлявани от създадени от 
индустрията институти, образователни фондации, 
„програми за отлични постижения“ и от компании за 
медицинско образование и комуникация.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, ОРГАНИЗИРАНИ 
ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Съществуват много силни аргументи, че профе-
сионалните медицински асоциации са най-доброто 
място за предлагане на CME. Тези асоциации как-
то на национално, така и на международно ниво 
имат достъп до най-висока и разнообразна експер-
тиза, по принцип са безпристрастни по характер и 
управление, прозрачни в целите си, с уважавани 
и представителни съставни части, собственост на 
членовете си и обхващат членска мрежа, която 
може да осигури разпространение и достъпност на 
информацията. Претендирайки за тази роля, про-
фесионалните медицински асоциации са свърза-
ни с поддържане на най-високи етични стандарти 
и сигурни критерии, че презентациите са наистина 
безпристрастни. Трябва да се признае, че техните 
ежегодни конгреси са много повече от просто обра-
зователни събития или изложения на новия научен 
прогрес. Те дават уникални възможности на мрежа-
та и ангажират на персонално ниво колеги от целия 
свят с цел обмен на виждания, обучение, включва-
не в акредитационни дейности, като изпити, както 
и в насърчаване на продължителни образователни 
дейности на национално и локално ниво. Възмож-
ността за младите лекари да слушат и общуват с 
опитни колеги играе централна роля в окуражава-
нето им да се ангажират активно в придобиване 
и генериране на знания. И така, конгресите дават 
уникална платформа за „обмен на знания“.

АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО 
МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Акредитацията на продължителното медицин-
ско образование трябва да осигурява CME кредити, 
чието значение за лекарите нараства при защита-
ването на придобития от тях статут. Така, акредита-
ционните органи играят решаваща роля за призна-
ване на подходящи безпристрастни CME програми. 
Повечето национални и международни органи за 
СМЕ акредитация са публикували критерии за ак-
редитация на събитията [13-16]. Европейският съ-

вет по акредитация на продължителното медицин-
ско образование (European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education, EACCMEVR) наскоро 
актуализира препоръките си, в които се декларира 
ясно, че „всяко финансиране от спонсори трябва да 
се дава под формата на неограничен образовате-
лен грант, освободен от всякакви опити за повлия-
ване на програмата, индивидуалните сесии, темите 
на обсъждане, състава или избора на членове на 
надзорното тяло“ [13]. Организаторите на медицин-
ското образование са задължени да осигурят упра-
вление, чиято цел е да гарантира смислено внедря-
ване в практиката.

Въпреки тези правила, компаниите за медицин-
ско образование и комуникация дават възможност 
на индустрията да организира медицинско обра-
зование, напълно съответстващо на дневния им 
ред, с някои малки отсъпки, поради което то може 
да бъде подходящо за CME акредитация за много 
органи, чийто доход е зависим от акредитационна 
дейност. Надеждността на CME програмите зависи 
от осигуряването на безпристрастно образование, 
което налага непрекъсната ревизия и независимо 
управление на програмите. ESC организира подоб-
на ревизия чрез независимата си доброволческа 
управителна структура и съставните ѝ части и чле-
нове и интегрира непрекъсната обратна връзка в 
постоянното разработване на програми по прозра-
чен начин.

КОЛАБОРАЦИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОТО 
КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО И ИНДУСТРИЯТА 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Колаборацията между медицинските дружества 
и индустрията по отношение на медицинското обра-
зование от дълго време е обект на дискусия и спор 
[17, 18]. Някои защитават пълна забрана за участие 
на индустрията [19]. Преобладаващото мнение, спо-
деляно от ESC, подкрепя прагматичен подход, кой-
то запазва партньорството с индустрията при ясна 
рамка на регулация, включваща силна прозрачност 
и строги правила за избягване на комерсиални при-
страстия в индивидуалното съдържание [19, 20].

ESC оценява подкрепата за CME от индустри-
ята и си дава сметка, че при сегашните регулации 
трябва да се проучат нови методи на подкрепа, 
включително грантове към ESC, предназначени да 
помагат на индивидуални участници да участват в 
специфични образователни програми, както и гран-
тове за разработване на образователни програми, 
регистри (EORP) или други специфични образова-
телни продукти. ESC може да дава и заявка за дъл-
госрочна подкрепа (5 или 6 години) на тематични 
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образователни програми въз основа на препоръ-
ките на ESC, последвани от регистър за оценка на 
степента на придържане към препоръките, който от 
своя страна дава информация за бъдещи актуали-
зации на тези препоръки и води до подобрение на 
образователните програми (фиг. 3).

Изследвания

Препоръки

Регистри Образование

Фиг. 3. Кръговратът на препоръките, образованието и оценката 
на медицинската практика

За запазване и изграждане на ефективна про-
грама за продължително образование, която е не-
зависима и безпристрастна, но която приема и се 
възползва от прозрачни, утвърдени и ясно дефини-
рани взаимоотношения с медицинската индустрия, 
трябва да бъдат предприети няколко стъпки:

• Първо, медициската индустрия трябва да бъде 
убедена, че прозрачната и респектираща колабора-
ция с медицинската професия, която продължава 
да се придържа към принципите на истински без-
пристрастно независимо медицинско образование, 
защитава най-добре интересите на пациента, ме-
дицинската професия и индустрията.

• Второ, медицинските специалисти, участващи 
в програми, организирани от или от името на индус-
трията, трябва да имат предвид, че презентациите 
по принцип имат пристрастен характер. Те трябва 
да осъзнават, че трябва да се предпочита независи-
мото CME на техните професионални организации, 
освен когато се цели специфична продуктова инфор-
мация или обучение върху специфично устройство. 
ESC ще продължава да работи с Работната група по 
медицинско образование на алианса BioMed за осъ-
ществяване на CME програми сред целия спектър от 
медицински специалности в Европа.

• Трето, органите за CME акредитация трябва 
постоянно да прилагат собствените си правила. 
Организаторите на CME програми е необходимо да 
се уверят, че презентациите на учените и клиници-
стите са безпристрастни. Като се има предвид, че 
премахването на всички конфликти на интерес не 
е възможно, нито може би желателно, трябва да се 
разработи здрав и смислен метод на деклариране 
на конфликт. Широката практика да се представя 
слайд за няколко секунди в началото на презента-
цията, не е смислена практика.

• Четвърто, ESC и съставните му части трябва 
да се въздържат от одобряване на програми, разра-
ботени и предоставени от индустрията.

• Пето, европейските и националните органи, 
които задължават лекарите и други здравни спе-
циалисти да участват редовно в CME, трябва да 
бъдат включени в обсъждането какви алтернативни 
подходи могат да се предприемат за обезпечаване 
на това скъпо начинание.

• Шесто, трябва да се обърнем и към Платфор-
мата по етика и прозрачност на Европейската коми-
сия с цел противодействие на актуалното предло-
жение на индустрията да се ангажира пряко в меди-
цинското образование като непредвидим и нежелан 
резултат от дейността ѝ. Трябва да бъде разбрано, 
че въпреки всички разумни предпазни мерки за оси-
гуряване на независимост на образователното съ-
битие или програма, все пак отделните докладчици 
биха могли да бъдат въпреки всичко податливи на 
пристрастия поради отношенията си с индустрията. 
И накрая, всеки организатор и член на ръководство-
то носи отговорност за предоставяне на коректна 
и достоверна информация, независимо от това в 
каква програма участва, независимо от конкретната 
ситуация, независимо дали тя е организирана или 
от името на индустрията, или от професионална ор-
ганизация, като например ESC.
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ла пряко персонално заплащане като говорител, хонорари, 
консултантски, суми за участие в борд на съветниците, из-
следователски, като член на комитет и т.н. от Astra Zeneca и 
заплата на говорител на институт, хонорари, консултантски, 
суми за участие в борд на съветниците, изследователски, 
като член на комитет и т.н. от Medtronic и авторски и лицен-
зионни възнаграждения за интелектуална собственост от 
Vifor International. Franz Weidinger е получил пряко персо-
нално заплащане като говорител, хонорари, консултантски, 
суми за участие в борд на съветниците, изследователски, 
като член на комитет и т.н. от Abbott, Daiichi Sankyo, Amgen, 
Novartis, Astra Zeneca и заплата като говорител на инсти-
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тут, хонорари, консултантски, суми за участие в борд на 
съветниците, изследователски, като член на комитет и т.н. 
от Sanofi  Aventis. Maddalena Lettino е получила пряко персо-
нално заплащане като говорител, хонорари, консултантски, 
суми за участие в борд на съветниците, изследователски, 
като член на комитет и т.н. от Boehringer-Ingelheim, Aspen, 
Pfi zer, Eli Lilly, Daiichi Sankyo, Bayer Healthcare, Bristol Myers 
Squibb, Sanofi  Aventis, Astra Zeneca. Bogdan Popescu е по-
лучил пряко персонално заплащане като говорител, хоно-
рари, консултантски, суми за участие в борд на съветни-
ците, изследователски, като член на комитет и т.н. от GE 
Healthcare. Diederick Grobbee е получил пряко персонално 
заплащане като говорител, хонорари, консултантски, суми 
за участие в борд на съветниците, изследователски, като 
член на комитет и т.н. от Pfi zer, Ferrer Internacional и запла-
та като говорител на институт, хонорари, консултантски, 
суми за участие в борд на съветниците, изследователски, 
като член на комитет и т.н. от Pfi zer. Michael Haude е по-
лучил пряко персонално заплащане като говорител, хо-
норари, консултантски, суми за участие в борд на съвет-
ниците, изследователски, като член на комитет и т.н. от 
Lilly, Abbott, Volcano, Biotronik, Cardiac Dimensions. Gerhard 
Hindricks е получил като пряко персонално заплащане 
лекторски суми, хонорари, консултантски, суми за участие 
в борд на съветниците, изследователски, като член на ко-
митет и т.н. от Boston Scientifi c, St Jude Medical, Biotronik. 
Frank Ruschitzka е получил пряко персонално заплащане 
като говорител, хонорари, консултантски, суми за участие 
в борд на съветниците, изследователски, като член на ко-
митет и т.н. от Amgen, Novartis, Pfi zer, BMS, Servier, Sanofi  
Aventis, Zoll Medical, St. Jude Medical, Fresenius Nutrition, 
Vifor International, Cardiorentis, Heartware и суми като запла-
та на говорител на институт, хонорари, консултантски, суми 
за участие в борд на съветниците, изследователски, като 
член на комитет и т.н. от Bayer, Novartis, St. Jude Medical. 
Stephan Achenbach: нищо за деклариране. Nigel Clarke: 
нищо за деклариране. Francesco Cosentino е получил като 
пряко персонално заплащане лекторски, хонорари, консул-
тантски, суми за участие в борд на съветниците, изследова-
телски, като член на комитет и т.н. от Abbott, Astra Zeneca, 
Takeda Pharmaceuticals, Bristol Myers Squibb, Merck Sharp & 
Dohme, Sigma Tau. Gerasimos Filippatos е получил заплата 
на говорител на институт, хонорари, консултантски, суми за 
участие в борд на съветниците, изследователски, като член 
на комитет и т.н. от Bayer, Servier, Corthera, Novartis. Peter 
Kearney: нищо за деклариране. Paulus Kirchhof е получил 
пряко персонално заплащане като говорител, хонорари, 
консултантски, суми за участие в борд на съветниците, из-
следователски, като член на комитет и т.н. от Boehringer-
Ingelheim, Bayer Healthcare, Pfi zer Global, Daiichi Sankyo. 
Steen Dalby Kristensen е получил пряко персонално запла-
щане като говорител, хонорари, консултантски, суми за 
участие в борд на съветниците, изследователски, като член 
на комитет и т.н. от Aspen, Bayer AG, Astra Zeneca. Thomas 
Luscher е получил пряко персонално заплащане като го-
ворител суми, хонорари, консултантски, суми за участие в 
борд на съветниците, изследователски, като член на коми-
тет и т.н. от Medtronic, Oxford University Press-Oxford, Daichi 
Sankyo, Amgen, Bayer Healthcare, Dacadoo- Zurich, Double 
Check. Gunnar Olsson е получил заплата на говорител на 
институт, хонорари, консултантски, суми за участие в борд 
на съветниците, изследователски, като член на комитет и 
т.н. от Athera Biotechnology AB, Biocrine, Swedish Foundation 

for Strategic Research, Cereno Scientifi c AB. Alec Vahanian е 
получил пряко персонално заплащане като говорител, хо-
норари, консултантски, суми за участие в борд на съветни-
ците, изследователски, като член на комитет и т.н. от Abbott, 
Edwards Lifesciences, Valtech. Stephan Windecker: нищо за 
деклариране. Jose Zamorano е получил пряко персонално 
заплащане като говорител, хонорари, консултантски, суми 
за участие в борд на съветниците, изследователски, като 
член на комитет и т.н. от Philips, Servier, Pfi zer, MSD. Maarten 
Simoons: нищо за деклариране.
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