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BIOMARKERS IN ATRIAL FIBRILLATIONBIOMARKERS IN ATRIAL FIBRILLATION
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Резюме. Предсърдното мъждене е най-често срещаната аритмия в клиничната практика и се свързва със сигнификантна 
сърдечна заболяемост и смъртност. Пациентите с предсърдно мъждене са хетерогенна група и рискът от неже-
лани събития не е еднакъв. Разработени са различни модели за идентифициране на лицата с повишен риск от 
възникване на мозъчен инсулт или кървене, които позволяват да се оцени съотношението полза/риск от започ-
ването на перорална антикоагулация. През последните години ново направление в проучванията е изследването 
на циркулиращите биомаркери за подобряване на оценката на риска за възникване на мозъчен инсулт, кървене, 
смъртност, както и на терапевтичния отговор.

Ключови думи: биомаркери, рискова стратификация, предсърдно мъждене
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Abstract. Atrial fi brillation (AF) is the most common sustained arrhythmia in clinical practice and is associated with signifi cant cardiac 
morbidity and mortality. Patients with AF are very heterogeneous, and the risk for adverse events is therefore variable. 
Various risk stratifi cation models have been developed to identify patients with different risks of stroke and bleeding, 
enabling an assessment of the risk-benefi t balance before deciding on oral anticoagulant treatment. During the last years, 
a new line of research has emerged evaluating circulating biomarkers to further improve the prediction of stroke, mortality, 
and the risk of bleeding as well as the response to treatment. 

Key words: biomarkers, risk stratifi cation, Atrial fi brillation
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Ключови моменти в обзора:

1. Предсърдното мъждене (ПМ) е най-често срещаната аритмия в клиничната практика и се очаква значително 
увеличаване на новодиагностицираните случаи през следващите 30-50 години

2. Основните направления в лечението на пациенти с ПМ са: превенция на мозъчния инсулт, кървенето и прежде-
временната смърт

3. През последните години нова насока в проучванията е именно изследването на циркулиращи биомаркери при 
пациенти с ПМ с цел: да се изяснят патофизиологичните механизми, да се подобри рисковата им стратификация, 
прогнозата, а също и за оптимизиране на лечението

4. Новите рискови модели – ABC (age, biomarker, clinical history) risk scores  са с по-добра прогностична стойност в 
сравнение с използваните до момента (CHA2DS2-VASc, HAS-BLED)
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В
Предсърдното мъждене (ПМ) е най-често сре-

щаната аритмия в клиничната практика, свързана 
с лоша прогноза и повишен риск от смъртност, мо-
зъчен инсулт, кардиоемболични събития, хоспита-
лизации, сърдечна недостатъчност и влошаване 
на качеството на живот [2]. Очаква се значително 
увеличаване на новодиагностицираните случаи на 
пациенти с ПМ през следващите 30-50 години, като 
тази тенденция се асоциира със застаряването на 
населението и с увеличаването на рисковите фак-
тори за развитие на ПМ, включващи артериална 
хипертония, захарен диабет и затлъстяване [2, 3]. 

Основните направления в лечението на пациен-
ти с ПМ са: превенция на мозъчен инсулт, кървене 
и преждевременна смърт.  Пациентите с ПМ са хе-
терогенна група. При тях има различия по отноше-
ние на риска от неблагоприятни събития, както и на 
нуждата от  тромбопрофилактика. Безспорна е пол-
зата от антикоагулантна терапия при пациентите с 
висок риск от инсулт, но за сметка на повишен риск 
от кървене. Разработени са различни модели, поз-
воляващи оценката полза/риск преди започването 
на перорална антикоагулация. През последните го-
дини нова насока в проучванията е именно изслед-
ването на циркулиращите биомаркери за подобря-
ване на рисковата стратификация за  възникване 
на мозъчен инсулт, смъртност и риск от кървене [4].

Б    
При пациентите с ПМ биомаркерите за: миокард-

но увреждане (тропонин), сърдечно-съдов стрес 
и дисфункция (натрийуретични пептиди, growth 
diff erentiation factor 15 – GDF-15), миокардна 
фиброза (галектин 3), бъбречна дисфункция 
(креатинин, cystatin C), възпаление (C-reactive 
protein, цитокини) и коагулационна активност 
(D-dimer), са свързани с подлежащите пато-
физиологични механизми, клиничните по-
следици и отражението на ефективността от 
лечението. Информацията за концентраци-
ята на тези биомаркери е полезна в няколко 
насоки:  изясняване на патофизиологичните 
механизми, подобряване на рисковата стра-
тификация  и оптимизиране на терапията при 
пациентите с ПМ – фиг. 1.

М  
Сърдечните тропонини (тропонин I, T и 

C) съвместно с тропомиозина регулират вза-
имодействието между миозина и актина при 
мускулната контракция. Малка част от тро-

понините се открива като свободен пул в цитозола 
и този процент е различен – 6% за тропонин Т и 
3% за тропонин I. При пациентите с гръдна болка 
има значителни доказателства за прогностичното 
значение на повишените стойности на тропонина. 
Динамичното покачване на сърдечните тропонини 
при ПМ се свързва с коронарна болест, с повишена 
честота на тромбоемболични инциденти или сър-
дечно-съдова смърт [5, 6]. Покачването на нивата 
на сърдечните тропонини при ПМ са в резултат на 
няколко механизъма – повишена сърдечна честота, 
водеща до миокардна исхемия от II тип; обемно и 
пресорно обременяване; промени в микроваску-
ларния кръвоток; предсърдно калциево натоварва-
не; оксидативен стрес или нарушения в тъканната 
структура [7-11]. 

С навлизането на високочувствителни методи за 
определяне на сърдечни тропонини, които позволя-
ват измерване на плазмени концентрации, различни 
от 0 при повече от 50% от здравата популация, стана 
възможно ранното откриване на миокардна увреда, 
независимо от патогенезата ѝ. Това позволи допъл-
нително и оценка на прогностичното значение на 
биомаркера при стойности под cut off  както по отно-
шение на изхода от болестта, така и за стратифика-
ция на риска от усложнения и смърт.  

Авторският ни колектив изследва високо-
чувствителния тропонин I (hsTnI) в извънпристъпен 
период при 60 пациенти с първи и рецидивиращ 
епизод на ПМ, т.нар. baseline hsTnI. Установихме, 
че пациентите с рецидивиращ епизод на ПМ имат 
завишени,  но референтни стойности на hsTnI [52].

Сърдечните тропонини играят роля и в риско-
вата стратификация  на пациенти с ПМ (фиг. 2). 

АНАМНЕЗА ЗА:

ДЕМОГРАФСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ

ОГНОЗАПРПРОПРО
ИСКОВА СТОВАРИСИС АЦИЯТРАТИФИКАКАТР АЦИЯФИКАКААЦИЯФИКАКА

ТЕРАПЕВТИЧНТЕТЕ НО ПНО ДЕНИЕО ПОВЕДДО П
ДДД ДПРИ ПРЕДСЪРДПРППРИ ПРЕДСИ ПРЕДСЪРДНДНОДНРД

МЪЖДЕНЕМЪЪМ
МИОКАРДНО УВРЕЖДАНЕИНФЛАМАТОРНО-

КОАГУЛАЦИОННА
АКТИВНОСТ

СЪРДЕЧНА ФУНКЦИЯ

възраст, пол, Индекс на
телесна маса

креатининов клирънс,
cystatin C

тропонин

предишен инсулт/кървене,
анемия, диабет,
артериална хипертония,
сърдечна недостатъчност,
съдово заболяване, тип
предсърдно мъждене

натрийуретични
пептиди, GDF-15
ехокардиография, ЯМР

IL-6, CRP, GDF-15,
D-dimer

Фиг. 1. Прогноза и рискова стратификация при предсърдно мъждене (адап-
тирано по Clinical Chemistry 63:1, 2017)
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С включването им заедно с BNP в новия рисков 
модел за оценка на риска от мозъчен инсулт/сис-
темен емболизъм (ABC Stroke Risk Score) се уста-
новява увеличение на C-статистиката в сравнение 
с CHA2DS2-VASc (0.67 [95% CI, 0.65-0.70] спрямо 
0.59 [95% CI, 0.57-0.62]; p < 0.001) [45].

ABC рисков скор за смъртност

ПРЕДИШНО
КЪРВЕНЕ
хемоглобин

ABC
рисков скор
за кървене

СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

ПРЕДИШЕН
ИНСУЛТ

BNP

GDF-15

тропонин

ВЪЗРАСТABC
рисков скор

за мозъчен инсулт

Фиг. 2. Нови рискови модели при предсърдно мъждене (адап-
тирано по European Heart Journal, Volume 39, Issue 6, 7 February 
2018 [48])

Натрийуретичните пептиди са неврохормони, 
секретирани от миоцитите в условия на хемодина-
мичен стрес, при сърдечна недостатъчност, остър 
коронарен синдром, аритмии като ПМ, бъбречна 
недостатъчност и при стареене [12].

Ролята на натрийуретичните пептиди за риско-
ва стратификация при ПМ е докладвана в RE-LY 
Biomarker Study и ARISTOTLE Biomarker Study [5, 
6]. Концентрацията на NT-proBNP (N-терминален 
фрагмент, който се отцепва от прохормона при пре-
връщането му в активен хормон BNP, синтезира се 
в съотношение 1:1 с BNP и има по-дълъг плазмен 
полуживот и е по-стабилен в in vitro условия) коре-
лира с риска от тромбоемболични инциденти и сър-
дечно-съдова смъртност (фиг. 2). 

М    

Честотата на ПМ при пациенти в терминален 
стадий на бъбречна недостатъчност е по-голяма в 
сравнение с общата популация. При пациентите с 
хронично бъбречно заболяване при намаляване на 
гломерулната филтрация, се увеличава честотата на 
ПМ. Най-често гломерулната филтрация се опреде-
ля по скоростта на клирънс на ендогенни субстанции 
като креатинин и цистатин С. Има разработени раз-
лични формули за изчисление на скоростта на гло-
мерулната филтрация, които освен серумна концен-

трация на креатинин включват и редица демограф-
ски данни като възраст, раса, пол, телесна повърх-
ност. От 2009 г. препоръчителната формула за оп-
ределяне на скоростта на гломерулната филтрация 
е Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
(CKD-EPI), валидирана за креатинин, измерван с 
метод, калибриран спрямо СЗО стандарт. Друг био-
маркер за оценка на гломерулна функция е цистатин 
С-инхибитор на цистеинови протеази с ниска моле-
кулна маса, който се синтезира с постоянна скорост 
от всички ядроносни клетки и има 100% гломерулна 
филтрация. По тази причина се счита за по-добър 
ендогенен биомаркер за eGFR и се препоръчва като 
надежден маркер на избор при начални наруше-
ния на бъбречната гломерулна функция. От 2012 г. 
CKD-EPI формулата за eGFR включва и цистатин С. 
При пациенти с ПМ и GFR < 60 ml/min се увеличава 
рискът за тромбоемболични инциденти [13]. 

М   
ПМ е доказано протромботично състояние. 

При пациенти с ПМ нивата на D-димер остават за-
вишени дори след кардиоверзио в сравнение със 
здрави индивиди [14]. При високи нива на D-димер 
рискът за мозъчен инсулт или системен емболизъм 
се увеличава трикратно, а този за сърдечно-съдова 
смъртност – 3.5 пъти [6]. В малко проучване е уста-
новено, че при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност при редуцирана фракция на изтласкване (ФИ) 
нива на D-димер > 792 ng/ml са свързани с повишен 
риск от ПМ [15].

М   
Все повече доказателства са в подкрепа на въз-

палителната генеза на ПМ [16].
Интерлевкин-6 (IL-6) и C-реактивният протеин 

(CRP) са едни от най- добре проучените маркери на 
възпалението, особено ролята им при сърдечно-съ-
довите заболявания и ПМ. Стойностите на hsCRP 
> 1.9 mg/l (77% сензитивност, 65% специфичност) 
предсказват рекурентен епизод на ПМ след възста-
новяване на синусов ритъм [17]. Високите плазмени 
нива на IL-6 корелират с възникването и продължи-
телността на епизод на ПМ, както и с повишен раз-
мер на лявото предсърдие (ЛП) [1, 18].

Пикочната киселина (ПК) е сърдечно-съдов ри-
сков маркер, свързан с оксидативен стрес и възпа-
ление. Повишените нива на ПК могат да доведат до 
патофизиологични промени, водещи до възникване 
на ПМ чрез инфламаторно и неинфламаторно ме-
диирани механизми [19].

За първи път през 2010 г. Letsas и сътр. ко-
ментират асоциацията между ПК и ПМ. Това дава 
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началото на редица проучвания по темата, които 
доказват силна асоциация и каузалност за възник-
ване и рецидивиране на ПМ при високи стойности 
на ПК [20-24].

Нашият авторски колектив проведе проучване с 
цел да се  изследва връзката между нивата на ПК, 
левопредсърдната фазова функция и възникването 
на неклапно ПМ при пациенти без структурно сър-
дечно заболяване. Установи се,  че младите паци-
енти със затлъстяване, при които се наблюдават 
високи нива на пикочна киселина и ремоделирано 
ляво предсърдие с фазова дисфункция, са рискови 
за възникване и рецидивиране на ПМ [50].

М     

Един от  патогенетичните механизми за поява 
и развитие на ПМ е прогресивна инвазия на пред-
сърдния миокард от фиброза – фокално или ди-
фузно. Предсърдията са по-предразположени към 
фиброгенеза отколкото камерите. Относнителният 
излишък на колаген образува хетерогенни области 
с различно електрофизиологично поведение. Мат-
риксни металопротеинази и профибротични сигна-
ли стимулират пролиферацията на фибробластите 
и като следствие от това – колагеновия синтез и 
разграждане. Този механизъм включва още и про-
менена експресия на матриксни протеини, различ-
ни от колагена (фибронектин 1, фибрилин 1), както 
и отлагането на протеогликани и други есктрамат-
риксни компоненти. Разпространението на фибро-
зата е много вариабилно и не корелира с клинич-
ната изява на ПМ. Затова през последните години 
все по-активно се проучват биомаркери, чрез които 
да се оцени биохимичната изява на сърдечната фи-
броза и да се стратифицира риска от нейните ус-
ложнения. Сред тези маркери най-обещаващи са 
резултатите от изследването на ММ9 (металопроте-
иназа 9), GDF-15 (растежен диференциращ фактор 
15), PIIINP (амино-терминален пептид на прокола-
ген тип III) и галектин-3 [25]. 

Галектин-3 (бета-галактозид-свързващ лектин, 
който се секретира от активирани макрофаги) е ме-
диатор на фиброзата и съвременните проучвания 
са насочени към изучаване на ролята му в сърдеч-
ното ремоделиране [26, 27, 28]. Галектин-3 се син-
тезира главно от активирани макрофаги, мастоци-
ти, неутрофили и еозинофили. В сърцето основна-
та му експресия е от активирани фибробласти. 

Убедителни доказателства показват, че гале-
ктин-3 е не просто „наблюдател”, а основен играч в 
патогенезата на левопредсърдната интерстициал-
на фиброза при ПM [29-35]. Той се открива повишен 
при ПМ, особено при по-възрастни пациенти, при 
жени и при пациенти с хипертония или диабет [25].

В наше проучване, целящо да се изследва вза-
имовръзката между плазмените нива на галектин-3 
и левопредсърдното ремоделиране при пациенти с  
неклапно ПМ и  без данни за структурно сърдечно 
заболяване, установихме, че галектин-3 е значи-
телно повишен при пациенти с рецидивиращо ПМ и 
корелира с ехокардиографските показатели за ле-
вопредсърдна фиброза [51].

Нов биомаркер с прогностична стойност е 
growth diff erentiation factor 15 (GDF-15), член на су-
персемейството цитокини-трансформиращ расте-
жен фактор-β (TGFβ). Нивата на GDF15 нарастват 
рязко в отговор на патологичен или физиологичен 
стрес, свързан с възпаление, хипоксия, тъканно 
увреждане и ремоделиране, които се установяват 
при сърдечно-съдови заболявания, при някои тумо-
ри, както и при бременност [36, 37]. Проучен е като 
прогностичен биомаркер с допълнителна информа-
ция за сърдечно-съдови инциденти при пациенти с 
коронарна болест и сърдечна недостатъчност [38-
43]. Потенциалът му за прогностичен маркер при 
пациенти с ПМ бе представен при 14 798 пациенти 
с ПМ в подпроучване за биомаркери на ARISTOTLE 
[6]. Концентрациите на GDF-15 показват сигнифи-
кантни корелации с възникването на мозъчен ин-
султ, сърдечно-съдова и обща смъртност и голямо 
кървене, независимо от клиничните рискови факто-
ри (фиг. 3).

Фиг. 3. Корелации между нива на GDF-15 и мозъчен инсулт, голя-
мо кървене и смърт [49] Medscape Education Cardiology

От проведените  анализи, коригирани по отно-
шение на останалите биомаркери в проучването, 
се установява независима асоциация с риска за 
голямо кървене и смъртност – обща и сърдечно-съ-
дова. Като се включи в новия рисков модел – ABC 
bleeding risk score, се подобрява предикцията на 
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рис ка от кървене в сравнение с широко използва-
ния към момента HAS-BLED модел при пациенти с 
ПМ, оценено чрез увеличение на C-индекса от 0.63 
до 0.68 [44].

Все още не е напълно изяснена патобиологията 
на GDF-15. Експресията и концентрацията на GDF-
15 може да е в отговор на клетъчен стрес, органна 
дисфункция или биологично стареене на сърдеч-
но-съдовата или отделителната система. Съобща-
ва се и за специфичен инхибиторен ефект на GDF-
15 на тромбоцитната активация с намаляване на 
образуване на тромб [46].

Въз основа на тези данни GDF-15 е обещаващ 
биомаркер за стратификация на риска от кървене 
и смъртност  при пациенти с ПМ на перорална ан-
тикоагулантна терапия.

През 2015 г. е публикувано малко проучване при 
20 пациенти с ревматична клапна болест със и без 
ПМ, подлежащи на хирургична корекция на митрал-
на клапа. При тези пациенти са изследвани плазме-
ните нива на GDF-15, както и имунохистохимично 
депозирането на mRNA GDF-15 в левопредсърдния 
миокард. При пациентите с ПМ се установява сиг-
нификантно повече колаген в лявото предсърдие 
и съответно по-високи нива на GDF-15 в плазма и 
mRNA GDF-15 в левопредсърдения миокард. Тези 
резултати дават основание на авторите да напра-
вят заключение, че GDF-15 има отношение към раз-
витието на левопредсърдна фиброза при пациенти 
с ПМ и ревматична клапна болест [47].

З
Разработването, валидирането и включването на 

достатъчно чувствителни и специфични биомаркери 
в диагностичните алгоритми е от безспорна полза за 
клиничната практика. В заключение на настоящия 
обзор можем да обобщим, че практическото им зна-
чение при пациентите с ПМ е свързано с изясняване 
на патофизиологичните механизми, с подобряване 
на рисковата стратификация по отношение както на 
странични ефекти, така и на изхода от заболяване-
то, а също  и за оптимизиране на лечението .
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Резюме Въведение: Белодробното съдово засягане се наблюдава рано в хода на хроничната белодробна обструктивна 
болест (ХОББ) при нормоксемични пациенти и води до намалена физическа активност. При пациенти с нетежка 
ХОББ  липсват достатъчно данни относно връзката ехокардиографски структурни промени–деснокамерна диас-
толна дисфункция и намален физически капацитет. Материал и методи: Проведени са функционално изследване 
на дишането, 6-минутен тест с ходене (6-MWT) и кардиопулмонално тестване (CPET) при 104 пациенти с нетежка 
ХОББ. Ехокардиографията е осъществена в покой и 1-2 минути след достигане на върха на натоварване при кар-
диопулмоналното тестване. Като гранични стойности за стрес-индуцирана деснокамерна диастолна дисфункция са 
приети стойности  E/e’ > 6. Резултати: Всички пациенти са със запазена левокамерна систолна функция. Шестдесет 
и един процента от пациентите имат стрес-индуцирана левокамерна диастолна дисфункция (E/e’ > 15); 78% са със 
стрес-индуцирана деснокамерна диастолна дисфункция (E/e’ > 6); при 64% се наблюдава повишаване на систолното 
белодробно артериално налягане (sPAP). Дебелината на деснокамерната стена (RVWT) (6,8 ± 0,8 mm спрямо 5,1 ± 
0,6 mm), индексът на деснопредсърден обем (RAVI) (37 ± 5,8 ml/m2 спрямо 23,8 ± 6,5 ml/m2), систолното белодроб-
ното артериално налягане след натоварване (38,6 ± 5,3 mm Hg срямо 31,7 ± 2,9 mm Hg) са значимо по-високи при 
пациентите със стрес-индуцирана деснокамерна диастолна дисфункция. RVWT и RAVI корелират с резултатите от 
6-MWT, както и със стрес-индуцираното съотношение E/e’. Заключение: При пациенти с нетежка ХОББ деснокамер-
ните структурни промени са свързани със стрес-индуцирано повишаване на систолното белодробното артериално  
налягане, развитие на деснокамерна диастолна дисфункция и последваща намалена физическа активност (6-MWT). 

Ключови думи: стрес-ехокардиография, кардиопулмонално тестване, хронична обструктивна белодробна болест, стрес-индуци-
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Abstract. Background: Pulmonary vasculopathy occurs early and frequently even in normoxemic COPD patients and is associated 
with functional limitation. In non-severe COPD patients, data regarding echocardiographic evidence of right-heart 
pathology-right ventricular diastolic dysfunction-diminished physical activity is limited. Material and methods: We applied 
pulmonary function tests, six-minute walk distance test (6-MWT) and cardio-pulmonary stepwise test (CPET) in 104 non-
severe COPD patients. Echocardiographic parameters were performed before CPET and 1-2 minutes after peak exercise. 
The cut-off values for right ventricular diastolic dysfunction (RVDD) after physical exertion were E/e’ > 6.0. Results: All 
subjects had preserved left ventricular (LV) systolic function. Sixty-one percent of the patients (61%) had stress-induced 
left diastolic dysfunction E/e’ > 15; seventy-eight percent (78%) had stress induced right diastolic dysfunction E/e’ > 6;
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В  
Въпреки че хроничната oбструктивна белодроб-

на болест (ХОББ) е лечимо и предотвратимо заболя-
ване, то все още се характеризира с висока заболя-
емост и смъртност [14, 36]. Намалената физическа 
активност при ХОББ е независим прогностичен фак-
тор за обща смъртност [50, 53]. Нейните патофизи-
ологични механизми при нетежката форма на ХОББ 
(ФЕО1 > 50%) са свързани с нарушения в газовия 
обмен, във вентилаторните показатели [16, 31] и с 
деснокамерната диастолна дисфункция [29, 34].

Ролята на дясната камера в сърдечно-белодроб-
ната патология предизвиква нарастващ интерес през 
последните години [6, 27, 38]. Проучванията MESA 
LUNG, MESA, MESA COPD представят новата концеп-
ция – cor pulmonale parvus [22, 26]. Те показват, че 
емфиземът и хроничният бронхит по-често протичат с 
намалени размери на дясната камера, деснокамерна 
хипертрофия и с развитие на деснокамерна диастол-
на дисфункция [7, 18], която се възприема като ран-
на изява на белодробната съдова патология [19, 49]. 
Деснокамерната диастолна дисфункция предшества 
клиничната и ехокардиографската изява на пулмонал-
ната артериална хипертония – един от основните три-
гери за екзацербациите и прогресията на ХОББ [3, 11]. 
Ето защо ранното ѝ диагностициране подпомага на-
временното откриване на белодробната съдова пато-
логия, нейното клинично повлияване и подобряването 
на физическия капацитет при тази група пациенти.

Ц
Целите на нашето проучване са: 1) да се ус-

танови честотата на стрес-индуцираната деснока-
мерна диaстолна дисфункция при нетежка ХОББ 
без ехокардиографски данни за пулмонална ар-
териална хипертония в покой; 2) да се определи 
дали стрес-индуцираната деснокамерна диастолна 
дисфункция корелира с деснокамерните структурни 
промени; 3) да се установи връзката ѝ с намаления 
физически капацитет (6-MWT); 4) да се анализират 
параметрите от кардиопулмоналното тестване и да 

се определи дали те корелират със стрес-индуци-
раната деснокамерна диастолна дисфункция.

M   

Пациенти и протокол на проучването
Проведено е проспективно проучване, обхваща-

що 224 пациенти, диагностицирани с ХОББ в Мно-
гопрофилната болница за белодробни заболявания 
„Св. София” – София. От тях 163 са с нетежка ХОББ 
– ФЕО1 > 50% и диспнея при усилие, като 104 паци-
енти (64 мъже, 40 жени; средна възраст 62,9 ± 7,5) 
отговарят на критериите за включване (фиг. 1). Про-
учването е проведено през периода май 2017април 
2018 г. и е одобрено от Етичната комисия към МУ 
– София (протокол 5/12.03.2018). Пациентите са по-
дписали формуляр за информирано съгласие. 

Изключващите критерии са: 1) левокамерна 
фракция на изтласкване (ФИ) < 50%; 2) левока-
мерна диастолна дисфункция в покой над първа 
степен; 3) наличие на ехокардиографски критерии 
за пулмонална хипертония в покой (систолно бело-
дробно артериално налягане > 36 mm Hg, макси-
мална скорост на трикуспидалния джет > 2.8 m/s; 
4) клапно сърдечно заболяване; 5) известна кар-
диомиопатия; 6) артериална хипертония с труден 
контрол (систолно налягане > 180 mm Hg и диас-
толно > 90 mm Hg); 7) предсърдно мъждене или 
малигнена камерна аритмия; 8) анемия; 9) карци-
ном; 10) хронично бъбречно заболяване; 11) гръдна 
или коремна операция през последните 3 месеца; 
12) екзацербация в рамките на последните 3 месеца; 
13) промяна в терапията през последните 3 месеца.

Данните на пациентите включват демографска 
характеристика, история на заболяването и амбу-
латорна терапия. Участниците преминават през 
следните процедури: функционално изследване 
на дишането; оценка на задуха (Modifi ed Medical 
Research Council – MMRC), кардиопулмонално 
тестване и ехокардиорафия в покой и след нато-
варване. Демографските и клиничните параметри 
са представени в таблица 1.

sixty-four percent (64%) showed exercise-elevated systolic pulmonary artery pressure. RV wall thickness (RVWT) (6.53 
± 0.54 mm vs 5.42 ± 1.1 mm), right atrial volume index (RAVI) (23.04 ± 2.67 ml/m2 vs 18.0 ± 2.69 ml/m2) and exercise-
elevated systolic PAP (27.92 ± 2.99 mm Hg vs 38.27 ± 4.19 mm Hg) were signifi cantly higher in COPD patients with stress 
induced RVDD. RVWT and RAVI were associated with 6-MWT and E/e’ ratio. Conclusion: In non-severe COPD, right 
heart structural changes are associated with stress induced elevation of the systolic pulmonary arterial pressure, right heart 
diastolic dysfunction and subsequent diminished physical activity (6-MWT). 

Key words: stress-echocardiography, cardio-pulmonary testing, chronic obstructive pulmonary disease, stress-induced  right ventricular 
diastolic dysfunction
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Таблица 1. Клинични и демографски характеристики на пациентите със/без стрес-индуцирана ДКДД

Средни стойности ± СО Пациенти без стрес-ДКДД (22) Пациенти със стрес-ДКДД (82) p-стойности
Демографски данни
Възраст, години 61 ± 7.2  63.4 ± 7.4 0.151*
Мъжки пол (n) 14:8  50:32 0.272#

Активни пушачи, n (%) 17 (77%) 45 (55%) 0.183#

Бивши пушачи, n (%) 3 (14%) 19 (23%) 0.924#

Непушачи, n (%) 2 (9%) 18 (22%) 0.317#

Пакетогодини 26.61 ± 2.70 31.86 ± 6.17 0.438#

Индекс за телесна маса, kg/m2  27.91 ± 4.5  27 ± 6.5 0.201†

Клинични данни
Систолно арт.налягане, mm Hg 126.73 ± 8.41 128.87 ± 11.32 0.211†

Диастолно артериално налягане, mm Hg 80.43 ± 4.14 82.31 ± 6.61 0.216†

Дихателни параметри 
ФВК, l/min 2.75 ± 0.98 2.33 ± 0.73 0.413*
ФЕО 1, l/min 1.81 ± 0.74 1.49 ± 0.41 0.398*
ФЕО1/ФВК% 61.72 ± 10.57 57.47 ± 12.74 0.614*
mMRC 1.55 ± 0.73 1.42 ± 0.68 0.842*
АКР
O2, mm Hg 67.09 ± 10.52 67.83 ± 10.28 0.178*
CO2, mm Hg  37.28 ± 11.27  36.59 ± 7.71 0.245*
HCO3, mmol/l  21.27 ± 7.73  24.04 ± 3.41 0.317*
Сатурация, %  94.23 ± 2.14  94.01 ± 3.11 0.761*
Кардиопулмонални параметри
Peak Load, W 86.66 ± 13.77 73.08 ± 12.81 0.021*
Peak VE, l/min 59.3 ± 11.87 57.97 ± 11.04 0.042*
PeakV'O2, ml/min/kg 19.78 ± 4.11 18.89 ± 3.10 0.312*
RER 1.04 ± 0.13 1.06 ± 0.20 0.893*
PeakO2 pulse ml/min/kg 9.47 ± 2.80 8.3 ± 2.17 0.291*
Peak VE/VCO2 slope 35.24 ± 10.7 37.11 ± 10.9 0.027*
Peak Sat% 95 ± 2 94 ± 1 0.608*
Медикаменти при изписване
Инх. β2-агонисти, n (%) 18 (83%) 65(79%) 0.611#

Инх. антихолинергични медикаменти, n (%) 11 (48%) 32 (39%) 0.402#

Инх. кортикостероиди, n (%) 10 (45%) 58(71%) 0.029#

АСЕ инхибитори, n (%)  17 (32%) 58 (71%) 0.024#

β-блокери, n (%)  6(27%) 23(28%) 0.026#

Диуретици, n (%)  17(77%) 60 (73%) 0.042#

Придружаващи заболявания 
Захарен диабет 6(27%) 13(16%) 0.718#

Артериална хипертония 17 (77%) 60(73%) 0.491#

Коронарна болест 1(4%) 12(15%) 0.487#

6-минутен тест с ходене
Изминато разстояние, m 446.05 ± 22.31 420.76 ± 20.25 0.038#

Сат O2, % след натоварване 96.63 ± 0.80 95.98 ± 1.81 0.926#

СЧ след натоварване 96.1 ± 1.65 94.09 ± 3.74 0.853#

Данните са представени като средни ± стандартно отклонение (СО) или n (%). *Т – тест; †Mann-Whitney U-тест; # 2-тест

Съкращения: ДКДД – деснокамерна диастолна дисфункция; ФВК – форсиран витален капацитет; ФЕО1 – форсиран експираторен 
обем за 1 s; mMRC – Medical research Council Dyspnea Score – скала за оценка на задуха; Peak Load – най-висок праг на натоварване; 
Peak VE – минутен обем на върха на натоварването; PeakV'O2 – кислородна консумация на върха на натоварването; RER – respiratory 
exchange ratio – респираторен квотиент; PeakHR – сърдечна честота на върха на натоварването; PeakO2 pulse – кислороден пулс на 
върха на натоварването; Peak VE/VCO2 slope – вентилаторна ефективност на върха на натоварването; Peak Sat% – сатурация на върха 
на натоварването.
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Методи

Функционално изследване на дишането 
Всички пациенти са подложени на основни 

клинични изследвания – рентгенография, спиро-
метрия, електрокардиограма, ехокардиография. 
Тези, отговарящи на критериите, преминават през 
кардиопулмонално тестване – Vyntus, апарат за 
кардиопулмонално тестване (Carefusion, Германия) 
съгласно Европейските препоръки [32]. 

Шестминутен тест с ходене (6MWT)
Шестминутният тест с ходене е изпълнен спо-

ред препоръките [5] в отделен ден, след първона-
чалното изследване и провеждането на стрес-ехо-
кардиографията и кардиопулмоналното тестване. 
Пациентите са инструктирани да извървят предва-
рително измерено разстояние от 30 метра в болнич-
ния коридор. Сатурацията (SpO2), сърдечната чес-
тота и артериалното налягане са измервани преди, 
по време на възстановителния период и на 1-вата 
минута след прекратяване на теста. 

Стрес-тест протокол – кардиопулмонално 
тестване

Всички пациенти са подложени на симптом-ли-
митиран стрес-тест, съгласно консенсусните доку-
менти [23]. На всяко ниво на натоварване е проведе-
но мониториране с 12-канална ЕКГ, мануално измер-
ване на артериалното налягане и проследяване на 
сърдечната честота. Стъпаловидното натоварване е 
направено през: начална фаза – 2-минутно въртене 
на колелото без натоварване (0 W); фаза на загря-
ване – триминутна, при натоварване от 20 W; фаза-
та на натоварване – стъпаловидно увеличаване на 
натоварването с 20 W за 2 минути; възстановителна 
фаза – 2 минути. Пациентите са инструктирани да 
въртят със скорост 60 оборота за минута. 

Експираторните газове са събирани на базата 
на всяко вдишванеиздишване. Пиковите стойности 
на кислородната консумация (VO2) и пикова кисло-
родна консумация (peak VO2) са изчислени като 
консумация на О2 ml/kg/min. Вентилаторната ефек-
тивност (VE/VCO2) е прдставена чрез V-slope мето-
да. Пиковата кислородна консумация (peak˙VO2) и 
СО2 продукция са дадени като най-високи средни 
стойности за период от 30 секунди през последната 
фаза на стрес-теста. За пиков респираторен квоти-
ент се приема най-високата средна стойност от по-
следните 30 секунди на пиковата фаза на натовар-
ване. Респираторен квотиент (RER) > 1.00 в края на 
натоварването се приема за максимален. 

Е
Ехокардиографията е осъществена с ехокарди-

ограф Philips HD 11. Използвани са едноразмерна, 

двуразмерна ехокардиография и различните ви-
дове доплер – пулсов, продължителен и тъканен. 
Стандартните измервания включват размери на ля-
вата и дясната камера и оценка на левокамерната 
и деснокамерната систолна и диастолна функция 
[33]. За измерване на обемите и левокамерната 
систолна функция (по Simpson) е използвана апи-
кална 4-кухинна позиция. За оценка на диастолна 
дисфункция на двете камери е ползван пулсов до-
плер, като са изследвани митралният и трикуспи-
далният кръвоток от същата позиция [30]. Проведен 
е тъканен доплер на латералната стена и септума 
на нивото на митралния пръстен, както и на лате-
ралната стена на ниво на трикуспидалния пръстен. 
Средната стойност на отношението E/е’ > 15, изме-
рено 1-2 минути след натоварването, се прие като 
маркер за стрес-индуцирана левокамерна диастол-
на дисфункция. Средната стойност на отношението 
E/е’ > 6, измерено 1-2 минути след натоварването, 
се прие като маркер за стрес-индуцирана деснока-
мерна диастолна дисфункция [1].

 Размерите на дясната камера бяха изчислени 
от парастернална лонгитудинална позиция (пред-
но-заден) и апикална позиция (базален, среден и 
лонгитудинален) [41]. Деснокамерната систолна 
функция беше изчислена въз основа на систолна-
та екскурзия на трикуспидалния пръстен (TAPSE), 
като се използва едноразмерна ехокардиография 
и систолната скрост на миокарда (S) чрез тъканен 
доплер. Дебелината на стената на дясната каме-
ра (RVWT) е изчислена от субкостална позиция на 
ниво предно трикуспидално платно. Систолното 
белодробно артериално налягане е определено 
по формулата на Bernoulli, използвайки трикуспи-
далния джет. Средното белодробно артериално 
налягане е измерено чрез времето на акселерация 
на пулмоналния кръвоток (АТ) [17, 28]. Деснопред-
сърдният обемен индекс (RAVI) е оценен в телесис-
тола чрез метода на Simpson. 

С  
Демографските и клиничните характеристики на 

пациентите са описани чрез дескриптивна статис-
тика. Количествените променливи във всяка група 
са представени като средни стойности ± стандарт-
ните им отклонения (SD), а категорийните промен-
ливи – като пропорции. За оценка на нормалното 
разпределение на извадката е приложен тестът на 
Kolmogorov-Smirnov. Сравнени са данните между 
пациентите със/без ДКДД. Нормално разпределе-
ните количествени променливи са сравнени чрез 
Т-тест (Student’s test); Mann-Whithney-U е ползван 
в случаите, при които липсва такова. Категорийни-
те променливи са сравнени чрез 2-тест или точен 
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тест на Fisher. За оценка на връзката между карди-
опулмоналните и ехокардиографските параметри и 
наличието на ДКДД е използван Speraman’s ρ-коре-
лационен анализ. 

Тествана е двупосочна нулева хипотеза при 
ниво на значимост < 0.05. Като статистически зна-
чима се приема р-стойност < 0.05. Статистическият 
анализ е осъществен чрез софтуеър – SPSS® 13.0 
Software (SPSS, Inc, Chicago, Ill).

Р  
Участниците са с кавказки произход на средна 

възраст 62,9 ± 7,5 год. и индекс на телесна маса 
(ИТМ) 27,02 ± 6,3 kg/m2. В зависимост от резултати-
те от стрес-ехокардиографията пациентите са раз-
делени на две групи: със и без стрес-индуцирана 
деснокамерна диастолна дисфункция. Не е устано-
вена разлика по отношение на демографските, вен-
тилаторните и клиничните характеристики между 
двете групи. Данните са представени в табл. 1.

Деснокамерни параметри. Ехокардиограф-
ските данни са описани в табл. 2. Стрес-индуцира-
но нарастване на отношнието E/е’ > 6 е установено 
1-2 минути след натоварването при 78% (82/104) 
от пациентите. Останалите 22% (22/104) не показ-
ват стрес-индуцирана деснокамерна диастолна 
дисфункция. При 64% от изследваните е налице 

повишаване на систолното белодробно артери-
ално налягане след натоварване. Двете групи се 
различават по показателите: RAVI, RVWT, TAPSE 
в покой, E/A в покой, E/A и E/e’ след натоварване, 
AT и систолно белодробно артериално налягане 
(табл. 2). 

Левокамерни параметри. Двете групи показ-
ват сходни ехокардиографски характеристики по 
отношение на показателите на лявата камера. Зна-
чими разлики са налице по отношение на: LVEF, E/A 
в покой и след натоварване, E/e’ след натоварване 
(табл. 2). 

Корелация между стрес-индуцирана ДКДД, 
кардиопулмонални и ехокардиографски показа-
тели. Въпреки различията в кардиопулмоналните 
показатели между двете групи (табл. 1), нито един 
от тях не корелира със стрес Е/е’ съотношението 
(табл. 3). Статистически значима зависимост е на-
лице между стрес Е/е’ съотношението, RAVI, RVWT, 
AT в покой и след натоварване (табл. 3). 

Връзка между 6-минутния тест с ходене и 
ехокардиографските параметри. Пациентите с 
ХОББ и стрес-индуцирана ДКДД достигат по-ни-
сък праг на натовараване и изминават по-кратко 
разстояние по време на 6-минутния тест (табл. 4). 
Значима корелация е налице между RAVI, хемоди-
намичните показатели след натоварване (E/e’ и AT) 
и изминатото разстояние.

Таблица 2. Ехокардиографски характеристики на пациентите със/без стрес-индуцирана ДКДД

Средни стойности ± СО Пациенти без стрес ДКДД (22) Пациенти със стрес ДКДД (82) p-стойност
ЛК структурни параметри
LVEF, %, Simpson 62.05 ± 3.80 63.40 ± 6.44 0.041*
Septum, mm 11.96 ± 0.98/ 12.03 ± 1.02 0.940*
PW, mm 11.93 ± 0.87 12.02 ± 1.15 0.781*
ЛК функционални параметри в покой
E/A 0.81 ± 0.20 1.01 ± 0.54 0.029*
E/e’ aver ratio 7.66 ± 2.03 7.06 ± 2.48 0.242*
ЛК функционални параметри след натоварването
E/A 1.18 ± 0.28 1.75 ± 0.41 < 0.0001*
E/e' aver 8.67 ± 1.87 15.87 ± 4.25 < 0.0001*
ДК структурни параметри
RAVI, ml/m2 18.02 ± 2.69 23.04 ± 2.67 < 0.0001*
RVWT, mm 5.42 ± 1.10 6.53 ± 0.54 < 0.0001*
ДК функционални параметри в покой
E/A 0.91 ± 0.31 0.67 ± 0.14 0.312*
E/e' aver 5.72 ± 2.42 4.64 ± 2.01 0.340*
sPAP, mm Hg 26.85 ± 2.44 27.92 ± 2.99 0.260*
ДК функционални параметри след натоварването
E/A 1.4 ± 0.25 1.37 ± 0.21 0.290*
E/e' aver 4.73 ± 1.4 9.45 ± 2.18 < 0.0001*
sPAP, mm Hg 31.77 ± 2.20 38.27 ± 4.19 < 0 .0001*

Данните са представени като средни ± стандартно отклонение (СО); *Mann-Whitney U-тест

Съкращения: ДКДД – деснокамерна диастолна дисфункция
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Таблица 3. Корелации между стрес Е/е’ съотношението с кардиопулмонални и деснокамерни ехокардиографски 
структурни и хемодинамични параметри 

Стрес Е/е’
Spearman ρ-корелационен коефициент p стойност

Кардиопулмонални параметри
Peak Load, W 0.134 0.862

Peak VE, l/min 0.172 0.321

Peak V'O2, ml/min/kg 0.209 0.311

RER 0.002 0.979

Peak O2 pulse ml/min/kg 0.421 0.815

Peak VE/VCO2 slope 0.532 0.098

Ехокардиографски параметри
RAVI 0.518 0.021

RVWT 0.498 0.042

E/A в покой 0.743 0.509

E/e’ в покой 0.439 0.397

TAPSE 0.608 0.829

AT в покой -0.618 0.028

sPAP в покой 0.065 0.402

AT след натоварване 0.489 0.017

sPAP след натоварване 0.058 0.847

E/A след натоварване 0.198 0.640

E/e’ след натоварване 0.281 0.737

Таблица 4. Корелации между 6-MWT и деснокамерни структурни и хемодинамични параметри

6-MWT
Spearman ρ-корелационен коефициент p стойност

RAVI 0.256 0.027

E/A в покой 0.528 0.561

E/e’ в покой 0.607 0.731

S peak velocity m/sec 0.209 0.475

TAPSE 0.087 0.309

AT в покой 0.083 0.517

sPAP в покой 0.047 0.228

AT след натоварване 0.311 0.041

sPAP след натоварване 0.038 0.832

E/A след натоварване 0.071 0.762

E/e’ след натоварване 0.207 0.034

6-MWT – 6-минутен тест с ходене

О
Нашите резултати показват, че: 1) 78% от 

изследваните пациенти с нетежка ХОББ са 
със стрес-индуцирана деснокамерна диастол-
на дисфункция, докато само 14% имат такава 
в покой; 2) пациентите с нетежка ХОББ имат 
деснокамерни структурни промени (увеличени 

RAVI и RVWT), които могат да са белег за бе-
лодробни съдови промени при липса на ехокар-
диографски белези на пулмонална артериална 
хипертония в покой; 3) деснокамерните струк-
турните промени са свързани със стрес-индуци-
раната ДКДД (E/e’ > 6); 4) стрес-индуцираната 
ДКДД е свързана с намален физически капа-
цитет (6-MWT); 5) нито един от параметрите от 



Р. Чернева, Р. Петков, С. Денчев и др.18

кардиопулмоналното тестване не корелира със 
стрес-индуцираната ДКДД.

Стрес-индуцирана ДКДД при ХОББ – субкли-
нична изява на белодробна съдова патология. 
При пациентите с ХОББ съществуват различни па-
тофизиологични механизми, които са тригери за 
ускорено съдово стареене и увеличена артериална 
ригидност, както в системното, така и в белодробно-
то съдово русло [12, 13, 40, 47, 51, 52]. Промените 
на интраторакалното налягане по време на дишане 
провокират допълнителен съдов стрес. При паци-
енти с нетежка ХОББ, без изявено сърдечно-съдо-
во заболяване, съдовият стрес може да е водещ 
фактор за деснокамерно и левокамерно диастол-
но ремоделиране [4, 35, 37, 39, 42, 46]. Изследва-
нията с магнитен резонанс (МР) демонстрират, че 
прецизното инвазивно измерване на белодробното 
артериално налягане забавя диагностицирането 
на белодробната съдова патология [8, 44, 48]. Тези 
данни са валидни и при пациенти с ХОББ [15, 45]. 
Hilde и сътр. изследват 98 пациенти с ХОББ, из-
ползвайки дясна сърдечна катетеризация, в покой 
и по време на натоварване [25]. Въпреки нормални-
те стойности на средното белодробно артериално 
налягане белодробно съдово съпротивление и към-
плайънс по време на натоварване показват нару-
шен физиологичен отговор.

Нашето проучване потвърждава тези резултати. 
Пациентите със стрес-индуцирана деснокамерна 
дисфункция са с деснокамерна хипертрофия и с 
по-големи стойности на RAVI, като нито един от тези 
параметри не корелира със систолното белодробно 
артериално налягане (в покой и след натоварване). 
Подобни са и резултатите, представени от Cuttica и 
сътр. и Hilde и сътр. [10, 24]. 

Структурни параметри за стрес-индуцирана 
ДКДД при пациенти с нетежка ХОББ. Нашите из-
следвания установяват, че при пациенти с нетежка 
ХОББ структурните показатели (RAVI и RVWT) ко-
релират със стрес-индуцираното E/e’ съотношение. 

Cuttica и сътр. [10] описват, че при пациенти 
с нетежка ХОББ се наблюдава задебеляване на 
деснокамерната стена и нарастване на площта на 
дясното предсърдие. Подобни са и резултатите на 
Hilde и сътр. [24], които наблюдават деснокамерна 
хипертрофия, дилатация и систолна дисфункция 
при леко увеличение на средното белодробно арте-
риално налягане – mPAP (18 ± 3 mm Hg). 

Според нашите данни RAVI корелира със 
стрес-индуцираното E/e’ съотношение. Подобна 
тенденция на деснопредсърдно ремоделиране при 
пациенти с хронични белодробни заболявания е 
описана и от други автори [9, 20, 21]. Agoston Coldea 
и сътр. установяват, че при пациенти с ХОББ на-
растването на RAVI съответства на прогресирането 

на деснокамерната систолна и диастолна дисфунк-
ция (E/e’). При лица със систолна сърдечна недос-
татъчност Sallach и съавт., описват връзка между 
RAVI и Е/А съотношението, но не и с Е/е’ съотно-
шението [43]. Очевидно зависимостта RAVI/десно-
камерна диастолна дисфункция е противоречива. 
Различните резултати могат да се дължат и на раз-
личните групи пациенти и на условиятa, при които 
се диагностицира ДКДД.

Структурни параметри, стрес-индуцирана 
ДКДД и намален физически капацитет при не-
тежка ХОББ. Резултатите от нашето проучване 
потвърждават, че пациентите със стрес-индуци-
рана ДКДД са с по-малък физически капацитет. 
RAVI, АT и E/e’ са свързани 6-MWT. Резултати-
те ни са в противоречие с тези на други авто-
ри. Cuttica и сътр. установяват корелация между 
RVWT, RAVI и намаления 6-MWT, независимо от 
белодробната функция [10]. Schoos и сътр. по-
казват, че трикуспидалната регургитация е опре-
деляща за намаления физически капацитет [45], 
а според Gokdenis и сътр. RVFW-S е единстве-
ният ехокардиографски показател, свързан с 
6-MWT [15]. Противоречивите резултати за роля-
та на деснокамерните функционални параметри 
и намалената физическата активност при ХОББ 
вероятно се дължат на различните популации 
пациенти, коморбидитет и ехокардиографски 
методи.

Н   

Основните недостатъци на нашето проучване 
са: 1) относително малкия брой пациенти; 2) па-
циентите с ХОББ са с големи вариации на интра-
торакалното налягане по време на дишането, по-
ради което измерванията са проведени в края на 
издишването; 3) не е направена инвазивна оцен-
ка на средното белодробно артериално налягане 
(mPAP); 4) измерванията са проведени в ранната 
фаза от възстановителния период (около 2 минути) 
след симптом-лимитираното натоварване. Тъй като 
последователността от промени на белодробните и 
интраторакалните налягания през краткия интервал 
от върха на натоварването до тяхното измерване 
по време на възстановителния период не е добре 
проучена, възможно е измерените стойности да са 
по-ниски от реалните.

З
Нашите резултати показват, че пациентите с не-

тежка ХОББ са с висока честота на стрес-индуци-
рана деснокамерна диастолна дисфункция (78%), 
която води до намален физически капацитет. Тя не 



Деснокамерни структурни промени... 19

се асоциира с показателите от кардиопулмонално-
то натоварване, но корелира с ехокардиографски-
те параметри – RAVI, АТ в покой и след натовар-
ване. Ето защо за ранната диагностика на десно-
камерната диастолна дисфункция при пациентите 
с нетежка ХОББ, се препоръчва приложението на 
стрес-ехокардиографията.
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Резюме. Въведение: Ехокардиографията в покой често подценява сърдечната дисфункция. Според последни проучва-
ния използването на стрес-ехокардиография в комбинация с кардиопулмонално тестване е надежден подход 
за динамичната оценка на сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване в общата попу-
лация. Ролята на стрес-ехокардиографията в комбинация с кардиопулмоналното тестване за устанвяване на 
маскираната сърдечна недостатъчност при пациенти с нетежка ХОББ е все още неизяснена. Цел: Да се опре-
дели ролята на стрес-ехокардиографията при пациенти с нетежка ХОББ със запазена левокамерна фракция 
на изтласкване. Материал и методи: При пациенти с нетежка ХОББ и сърдечна недостатъчност със запазена 
фракция на изтласкване (N – 104) е проведена ехокардиография преди и 1-2 минути след върха на натоварването 
с кардиопулмоналното тестване. Използван е протокол на стъпаловидно покачване на натоварването. Изследва-
ни са: отношението между митралната скорост на ранно диастолно пълнене (E) и митрална миокардна скорост 
(e’), левокамерният телесистолен обем, пиковата кислородна консумация (VO2), вентилаторната ефективност, 
възстановяването на сърдечната честота на първата минута (HRR1). Отношението E/e’ > 15 1-2 минути след 
върха на натоварването е маркер за стрес-индуцирана левокамерна диастолна дисфункция. Резултати: E/e’ > 
15 е установено при 64 от 104 пациенти (61%). Те са имали по-нисък праг на натоварване, по-ниска кислородна 
консумация и минутна вентилация, както и по-високи стойности на отношението VE/VCO2 в сравнение с тези без 
стрес-индуцирана диастолна дисфункция (p < 0.005). Нито един от параметрите от кардиопулмоналното тестване 
не корелира с отношението E/e’. Заключение: Резултатите от нашето проучване показват, че използването на 
стрес-ехокардиографията в комбинацияя с кардиопулмонално тестване може да разграничи маскираната лево-
камерна диастолна дисфункция при пациенти с нетежка ХОББ. Нито един от изследваните кардиопулмонални 
показатели не е предиктор за субклинична левокамерна диастолна дисфункция.

Ключови думи: стрес-ехокардиография, кардиопулмонално тестване, нетежък ХОББ, левокамерна диастолна дисфункция
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Abstract. Background: Echocardiography (ECHO) at rest often underestimates cardiac dysfunction. Exercise stress echocardiography 
(ESE) and cardio-pulmonary exercise testing (CPET) have recently been reported to be useful in the dynamic assessment 
of heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) in the general population. The value of combined exercise stress
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Хроничната обструктивна белодробна болест 
(ХОББ) е свързана със значима заболяемост и 
смъртност [11]. Сърдечно-съдовите усложнения 
са с голямо клинично значение при пациентите 
с ХОББ, тъй като те имат 2 пъти по-висок риск от 
сърдечно-съдови усложнения и над 4 пъти по-висок 
риск от развитие на сърдечна недостатъчност [8, 
35]. Установено е, че при пациенти с нетежка ХОББ 
са налице субклинични функционални и структурни 
промени, които с нарастването на обструкцията во-
дят до изява на заболяване [36]. Ранното диагнос-
тициране и правилната оценка на риска са важни 
за контрола и превенцията на сърдечно-съдовите 
усложнения при пациенти с ХОББ. При тях дори 
при липса на сърдечно-съдови заболявания, заха-
рен диабет или хипертония се установяват както 
повишена артериална ригидност, така и дифузна 
миокардна фиброза [1, 23, 30, 42]. Двете патологии 
са изява на системния ефект на ХОББ и са пред-
поставка за левокамерна диастолна дисфункция 
[5, 13]. За това допринася и фактът, че левокамер-
ното пред- и следнатоварване нарастват от значи-
телните колебания на интраторакалните градиенти 
на наляганията по време на дихателния цикъл [38, 
39]. Следователно, системните и хемодинамичните 
ефекти, свързани с патофизиологичните наруше-
ния при ХОББ, са предпоставка за левокамерна ди-
астолна дисфункция. 

Диспнеята и намаленият физически капацитет 
са чести симптоми както при пациенти с ХОББ, така 
и при сърдечна недостатъчност със запазена фрак-
ция на изтласкване [32]. ХОББ е независим рисков 
фактор за развитието ѝ [12]. Физическото натовар-

ване улеснява динамичната оценка на левокамер-
ното диастолно пълнене, тъй като тo може да e нор-
малнo при покой, но често нараства патологично по 
време на натоварване. Стрес-ехокардиографията 
в комбинация с кардиопулмонално тестване са на-
дежден метод за диагностициране на маскирана 
сърдечна недостатъчност [18, 31]. Нещо повече, 
резултатите, получени от инвазивното изследва-
не, са сравними с тези от неинвазивните методи – 
стрес-ехокардиографията.

Стрес-ехокардиографията в комбинация с кар-
диопулмоналното тестване могат да подпомогнат 
разкриването на субклиничната левокамерна диас-
толна дисфункция при пациенти с нетежка ХОББ, 
които имат нормална левокамерна систолна функ-
ция в покой и се оплакват от задух при усилие и 
намален физически капацитет. 

Целите на нашето проучване са: 1) да се уста-
нови честотата на стрес-индуцираната левокамер-
на диастолна дисфункция при пациенти с нетежък 
ХОББ; 2) да се установят кардиопулмонални пара-
метри, които могат да бъдат използвани като суро-
гатни маркери за маскирана левокамерна диастол-
на дисфункция.

M   

Пациенти и протокол на проучването
Проучването е проведено при 104 клинично ста-

билни пациенти (64 мъже, 40 жени; средна възраст 
62,9 ± 7,5), диагностицирани с ХОББ. Пациентите 
са със запазена левокамерна систолна и диастолна 
функция в пoкой (левокамерна фракция на изтлас-
кване > 50%), но имат задух при усилие. Включе-

severe COPD patients is still elusive. Aim: To evaluate the role of stress echocardiography in non-severe COPD 
patients with preserved left ventricular ejection fraction. Methods: Patients with COPD and HFpEF (n = 104) underwent 
echocardiography before CPET and 1-2 minutes after peak exercise. A ramp CPET protocol was applied. The following 
variables were determined: the ratio between mitral early velocity (E ) and mitral annular velocity (e’), left ventricular 
end systolic volume, peak oxygen uptake (˙VO2), ventilatory effi ciency, heart rate recovery at 1 minute (HRR1). 
Achievement of peak E/e’ ratio > 15 was a marker for stress induced left ventricular diastolic dysfunction (LVDD). 
Results: Stress induced LV diastolic dysfunction (E/e’ > 15) occurred in 64/104 patients (61%) during ESE-CPET. 
Those patients had lower workload, lower peak VO2, O2 pulse and minute ventilation. They demonstrated higher VE/
VCO2 slope in comparison to patients with normal diastolic function (p < 0.05). None of the CPET variables correlated 
to E/e’. Conclusion: The results of the present investigation indicate that combined ESE-CPET may distinguish 
masked left ventricular diastolic dysfunction in patients with non-severe COPD. None of the CPET variables is a 
predictor for the subclinical LVDD.243.

Key words: stress echocardiography, cardio-pulmonary exercise testing, non-severe COPD, left ventricular diastolic dysfunction
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ните в изследването участници са били без екза-
цербация и на редовна терапия през последните 
3 месеца. Проучването е проведено през периода 
май 2017-април 2018 в Университетската болница 
за белодробни заболявания, „Св. София” – София. 
Протоколът е одобрен от Етичната комисия към 
Медицинския университет – София. Пациентите са 
подписали информирано съгласие за участие. 

Изключващи критерии са: 1) левокамерна фрак-
ция на изтласкване (ФИ) < 50%; 2) левокамерна 
диастолна дисфункция в покой повече от I степен; 
3) наличие на ехокардиографски критерии за пул-
монална хипертония (систолно белодробно артери-
ално налягане > 36 mm Hg, максимална скорост на 
трикуспидалния джет > 2.8 m/s; 4) клапно сърдечно 
заболяване; 5) налична кардиомиопатия; 6) трудно 
контролирана артериална хипертония (систолно 
налягане > 180 mm Hg и диастолно > 90 mm Hg); 7) 

предсърдно мъждене или малигнена камерна ари-
тмия; 8) анемия; 9) карцином; 10) хронично бъбреч-
но заболяване; 11) гръдна или коремна операция 
през последните 3 месеца.

Данните на пациентите обхващат: демографска 
характеристика, история на заболяването и амбу-
латорна терапия. Участниците са преминали през 
следните процедури: функционално изследване 
на дишането; оценка на задуха (Modifi ed Medical 
Research Council – MMRC), кардиопулмонално 
тестване и ехокардиорафия в покой и след нато-
варване. Демографските и клиничните параметри 
са представени в табл. 1.

Процедури

Функционално изследване на дишането 
Всички пациенти са подложени на основни 

клинични изследвания – рентгенография, спиро-

Таблица 1. Клинични и демографски характеристики на пациентите със/без стрес-индуцирана ЛКДД 

Средни стойности ± СО Пациенти без стрес-ЛКДД
(37)

Пациенти със стрес-ЛКДД 
(67)

Средни стойности 
± СО

Демографски данни
Възраст, години 60,44 ± 7,72 64,16 ± 6,97 NS
Мъжки пол, n 21:16 44:23 NS
Активни пушачи, n (%) 23 (62%) 39(58%) NS
Бивши пушачи, n (%) 4 (11%) 17 (25%) NS
Непушачи, n (%) 10 (27%) 11 (17%) NS
Пакетогодини 27,21 ± 6,33 33,79 ± 3,04 NS
Тегло, kg 79,11 ± 14,08 77,71 ± 18,05 NS
ИТМ, kg/m2 27,38 ± 4,58 26,65 ± 6,7 NS
Клинични данни
Систолно арт.налягане, mm Hg 128,16 ± 9,68 128,17 ± 11,39 NS

Диастолноартериално налягане, mm Hg 81,11 ± 5,54 82,31 ± 6,53 NS

Медикаменти при изписване
Инх. 2-агонисти, n (%) 26 (70%) 67 (100%) NS

Инх.антихолинергични медикаменти, n (%) 17 (46%) 38 (57%) NS

Инх. кортикостероиди , n (%) 18 (48%) 50 (75%) NS
АСЕ инхибитори, n (%) 22 (59%) 54 (81%) NS
-блокери, n (%) 7 (19%) 22 (33%) NS
Диуретици, n (%) 25 (67%) 52 (78%) NS
Придружаващи заболявания
Захарен диабет 6(16%) 13(19%) NS
Артериална хипертония 23(62%) 54(81%) NS
Коронарна болест 1(2%) 12(18%) NS
6-минутен тест с ходене 
Разстояние, m 451,11 ± 21,83 426,78 ± 21,18 NS
СЧ в покой 72,94 ± 9,78 78,25 ± 9,48 NS
SatO2, % в покой 96,51 ± 0,78 95,39 ± 1,74 NS
СЧ след усилие 109,16 ± 3,48 111, 28 ± 4,91 NS
SatO2, % след усилие 96,8 ± 1,41 94,29 ± 2,97 NS

ЛКДД – левокамерна диастолна дисфункция, ИТМ  индекс на телесна маса
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метрия, електрокардиограма, ехокардиография. 
Отговарящите на критериите преминават през кар-
диопулмонално тестване – Vyntus, апарат за кар-
диопулмонално тестване (Carefusion, Германия), 
съгласно Европейските препоръки [26]. 

Шестминутен тест с ходене (6-MWT)
6-MWT е изпълнен според насоките, дадени в 

ръководствата [4], в отделен ден, след първоначал-
но изследване и провеждане на стрес-ехокарди-
ографията и кардиопулмонално тестване. Пациен-
тите са инструктирани да извървят предварително 
измерено разстояние от 30 m в болничния коридор. 
Кислородната сатурация (SpO2), сърдечната често-
та и артериалното налягане са измервани преди, 
по време на възстановителния период и на първата 
минута след прекратяване на теста. 

Стрес-тест протокол – кардиопулмонално 
тестване
Всички пациенти са подложени на симптом-ли-

митиран стрес-тест, съгласно клиничните препо-
ръки на Европейското кардиологично дружество и 
Американската кардиологична асоциация, актуали-
зирани 2016 г. [16]. Сензорите за кислород и въгле-
роден диоксид предварително са калибрирани, как-
то се използва стандартна газова смес (кислород, 
азот и въглероден диоксид). Сензорът за въздухо-
поток също е калибриран предварително. На всяко 
ниво на натоварването е провеждано мониторира-
не с 12-канално ЕКГ, мануално измерване на арте-
риалното налягане и проследяване на сърдечната 
честота. Стъпаловидното натоварване е направено 
през: началната фаза – 2-минутно въртене на ко-
лелото без натоварване (0 W); фазата на загрява-
не – 3-минутна, при натоварване от 20 W, и фазата 
на натоварване – стъпаловидно увеличаване на 
натоварването с 20 W за 2 минути. Пациентите са 
инструктирани да въртят 60 оборота за минута. 

Експираторните газове са събирани на базата 
на всяко вдишванеиздишване. Пиковата кисло-
родна консумация (peak˙VO2) e представена като 
най-високата средна стойност в продължение на 30 
секунди, взета през последната фаза на стрес-тес-
та. Пиковите стойности на кислородната консума-
ция (VO2) и пиковата кислородна консумация (peak 
VO2) са изчислени като консумация на О2 ml/kg/min 
Вентилаторната ефективност (VE/VCO2) е предста-
вена чрез V-slope метода. За пиков респираторен 
квотиент се приема най-високата средна стойност 
от последните 30 секунди на пиковата фаза на на-
товарване. Респираторен квотиент (RER) > 1.00 в 
края на натоварването се приема за максимален. 
Диспнеята на върха на натоварване се изчислява 
като най-високата стойност по време на последна-
та фаза от натоварването, по скала на Borg (0-10). 

Възстановяването на сърдечната честота (HRR1 – 
heart rate recovery 1) се определя като разликата 
между сърдечната честота на върха на натоварване 
и тази на първата минута след него.

Е
Стандартна електрокардиограма с 12 отвеж-

дания е проведена в покой, по време на карди-
опулмоналното тестване в края на всяка фаза от 
натоварването и по време на възстановителния пе-
риод. Критерии за прекратяване на натоварването 
са: диспнея, умора, гръдна болка. ЕКГ критериите 
включват: развитие на хоризонтална или низхо-
дяща ST-депресия > 1 mV най-малко 0.08 s след 
J-point, намаляване на систолното налягане с по-
вече от 20 mm Hg, или повишение на систолното 
налягане > 220 mm Hg, малигнена аритмия.

Е
Eхокардиографията (ЕхоКГ) е осъществена 

чрез ехокардиограф Philips HD 11. Използвани са 
едноразмерна и двуразмерна ЕхоКГ, както и до-
плер, различни видове – пулсов, продължителен, и 
пулс-тъканна доплер-ЕхоКГ. Стандартните измер-
вания включват размери на лявата и дясната каме-
ра и оценка на левокамерната и деснокамерната 
систолна и диастолна функция [33]. За измерване 
на обемите и левокамерната систолна функция 
(по Simpson) е използвана апикална 4-кухинна по-
зиция. За оценка на диастолната дисфункция на 
двете камери е ползван пулсов доплер, като са из-
следвани митралният и трикуспидалният кръвоток 
от същата позиция [30]. Проведен е тъканен доплер 
на латералната стена и септума на нивото на мит-
ралния пръстен, както и на латералната стена на 
ниво на трикуспидалния пръстен. Отношение E/е’ 
> 15, измерено 1-2 минути след натоварването, 
се прие като маркер за стрес-индуцирана левока-
мерна диастолна дисфункция. Отношение E/е’ > 6, 
измерено 1-2 минути след натоварването, се прие 
като маркер за стрес-индуцирана деснокамерна ди-
астолна дисфункция.

Деснокамерните размери бяха изчислени от 
парастернална лонгитудинална (предно-заден) и 
апикална (базалрен, среден, лонгитудинален) по-
зиция [41]. Въз основа на систолната екскурзия на 
трикуспидалния пръстен (TAPSE) бе определена 
деснокамерната систолна функция, като се използ-
ва едноразмерна ехокардиография и систолен пик 
на латералната страна на трикуспидалния анулус 
(S) чрез тъканен доплер. Дебелината на стената 
на дясната камера (RVWT) бе изчислена от суб-
костална позиция на нивото на предното трикус-
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пидално платно. Систолното белодробно артери-
ално налягане (АН) бе определено по формулата 
на Bernoulli, черз използването на трикуспидалния 
джет. Средното белодробно АН бе измерено чрез 
времето на акселерация на пулмоналния кръвоток 
(АТ) [17, 28]. 

С  
Изследваните показатели при всяка една от 

групите са представени като средни стойности ± 
стандартно отклонение (SD). Нормалното раз-
пределение на променливите бе определено по 
метода на Kolmogorov-Smirnov. Анализът на про-
менливите във всяка група бе направен по метода 
на вариациите (ANOVA) или чрез точния тест на 
Fischer. За непараметричните променливи разли-
чията между групите са представени чрез 2-test, 
Mann-Whitney или Kruskall-Wallis тест. Стойности 
на p < 0.05 бяха приемани като статистически зна-
чими. Използван е SPSS® 19.0 Software (SPSS, Inc, 
Chicago, Ill) statistics.

Р
Пациентите, които участват в нашето проучва-

не, са с кавказки произход, на средна възраст 62,9 ± 
7,5 и с индекс на телесна маса (ИТМ) 27,02 ± 6,3 kg/
m2. След стрес-ехокардиографията пациентите са 
разделени на две групи: 

  I група – със стрес-индуцирана левокамерна 
диастолна дисфункция – 64% (67/104); 

  II група – без стрес-индуцирана левокамерна 
диастолна дисфункция – 36% (37/104). 

Не се установи разлика между двете групи по 
отношение на антропометрични, вентилаторни и 
други клинични показатели. Данните са представе-
ни като средни стойности в табл. 1 и 2.

Левокамерни параметри
30% (32/104) от цялата група с ХОББ са с 

първа степен диастолна дисфункция в покой. 
След провеждане на кардиопулмналното тества-
не и стрес-ЕхоКГ 61% (64/104) са със стрес-ин-
дуцирана левокамерна диастолна дисфункция 
(E/e’ > 15). 

На табл. 3 са представени ехокардиографските 
характеристики на двете групи пациенти в покой 
и след 1-2 минути от върха на натоварването. Не 
се установи съществена разлика между групите по 
отношение на структурните и функционалните ехо-
кардиографски показатели на лявата камера в по-
кой (табл. 3).

Деснокамерни параметри
14% (15/104) от пациентите са с деснокамерна 

диастолна дисфункция в покой. След кардиопул-
моналното тестване всички пациенти със стрес-ин-
дуцирана левокамерна диастолна дисфункция са 
и със стрес-индуцирана деснокамерна диастолна 
дисфункция и с повишаване на систолното белод-
робно налягане (изходно – 27,92 ± 2,97 mm Hg; след 
CPET – 38,80 ± 3,83 mm Hg) (табл. 3).

Таблица 2. Вентилаторни и АКР показатели на пациентите със/без стрес-индуцирана ЛКДД 

Средни стойности ± СО Пациенти без стрес-ЛКДД (37) Пациенти със стрес-ЛКДД (67) p-стойност

Вентилаторни показатели

ФВК, l/min 2,60 ± 0,93 2,38 ± 0,74 NS

ФВК% 75,27 ± 16,87 64,57 ± 21,44 NS

ФЕО1, l/min 1,71 ± 0,66 1,47 ± 0,42 NS

ФЕО% 60,55 ± 17,81 55,27 ± 12,13 NS

ФЕО1/ФВК% 62,12 ± 9,46 53,87 ± 14,39 NS

MRC 1,55 ± 0,49 1,70 ± 0,79 NS

АКР

Ph 7,44 ± 0,03 7,43 ± 0,03 NS

O2, mm Hg 68,09 ± 10,44 67,48 ± 10,19 NS

CO2, mm Hg 35,96 ± 9,49 37,14 ± 8,03 NS

BE, mmol/l 3,80 ± 5,63 2,39 ± 1,79 NS

HCO3, mmol/l 21,73 ± 6,46 24,28 ± 3,48 NS

Сатурация, % 94,15 ± 2,00 94,01 ± 2,27 NS

ФВК – форсиран витален капацитет; ФЕО1 – форсиран експираторен обем за 1 s; MRC – Medical Research Council Dyspnea Score – ска-
ла за оценка на задуха; СО – стандартно отклонение
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Таблица 3. Ехокардиографски характеристики на пациентите със/без стрес-индуцирана ЛКДД 

Средни стойности ± СО Пациенти без стрес- ЛКДД
(37)

Пациенти със стрес- ЛКДД
(67)

p-стой-
ност

ЛК структурни параметри   
ЛКФИ, %, Teicholz 62,69 ± 4,02 62,09 ± 6,34 NS
ЛКФИ, %, Simpson 63,05 ± 3,80 60,40 ± 6,44 NS
ТДР, mm 52,22 ± 5,16 50,98 ± 4,61 NS
ТСР,mm 33,94 ± 4,37 33,48 ± 4,72 NS
ТДО, ml 131,88 ± 30,18 122,44 ± 25,19 NS
ТСО, ml 49,63 ± 14,85 46,80 ± 16,32 NS
Септум, mm 12,01 ± 1,01 12,14 ± 1,19 NS
ЗСЛК, mm 12,05 ± 0,94 12,03 ± 1,14 NS
ЛК функционални параметри в покой NS
E/A отношение 0,94 ± 0,70 0,98 ± 0,32 NS
E' средни стойности, cm/s 8,36 ± 1,47 9,62 ± 1,69 NS
E/E' средни стойности отношение 7,30 ± 1,89 7,12 ± 2,59 NS
ЛК функционални параметри след натоварването NS
E/A отношение 0,84 ± 0,68 1,79 ± 0,42 NS
E' средни стойности, cm/s 10,55 ± 2,24 6,78 ± 0,90 NS
E/E' средни стойности отношение 7,30 ± 1,89 17,18 ± 3,17*
ДК структурни параметри   NS
RAVI, ml/m2 18,29 ± 2,65 23,04 ± 2,65*
ДКС, mm 5,41 ± 1,08 6,53 ± 0,53*
ДК парастернален диаметър, mm 28,02 ± 2,83 28,25 ± 2,25 NS
ДК базален, mm 36,30 ± 2,97 37,12 ± 3,25 NS
ДК среден, mm 24,01 ± 3,43 27,24 ± 2,06 NS
TAPSE, mm 23,86 ± 2,78 22,39 ± 1,80 NS
ДК функционални параметри в покой NS
E/A отношение 0,92 ± 0,30 0,67 ± 0,14 NS
E' средна стойност, cm/s 11,33 ± 2,78 11,13 ± 2,63 NS
E/E' средна стойност 4,92 ± 3,10 4,64 ± 2,00 NS
S пик. скорост, cm/s 15,19 ± 1,07 15,62 ± 1,61 NS
sPAP, mm Hg 26,80 ± 2,42 27,92 ± 2,97 NS
mPAP, mm Hg NS
ДК функционални параметри след натоварването NS
E/A отношение 1,38 ± 0,25 1,37 ± 0,21 NS
E' средна стойност, cm/s 11,72 ± 2,94 9,34 ± 1,44 NS
E/E' средна стойност 8,37 ± 4,93 13,32 ± 2,72*
TAPSE, mm 21,25 ± 0,95 21,34 ± 1,85 NS
S пик. скорост, cm/s 14,19 ± 1,12 14,75 ± 1,96 NS
sPAP, mm Hg 31,86 ± 2,17 38,80 ± 3,83*
mPAP, mm Hg

RAVI – right atrium volume index; RWT relative wall thickness; sPAP systolic Pulmonary artery pressure; mPAP  mean pulmonary artery 
pressure; TAPSE – tricuspid annular plane systolic excurison

Корелация между кардиопулмоналното 
тестване и стрес-индуцираната 
левокамерна диастолна дисфункция
Респираторният квотиент (RER) > 1.00 в края на 

кардиопулмоналното тестване се приема като мак-
симална достигната стойност. Физическият капаци-
тет e редуциран при пациентите с ХОББ и стрес-ин-

дуцирана ЛКДД в сравнение с тези без ЛКДД (табл. 
4). Вентилаторната недостатъчност е причина за 
преустановяване на натоварването при 8% от па-
циентите с ХОББ без стрес-индуцирана ЛКДД и при 
11% от тези със стрес-индуцирана ЛКДД. Минутна-
та вентилация на върха на натоварването при две-
те групи е сходна. Пациентите с ХОББ и стрес-ин-
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дуцирана ЛКДД са с по-нисък праг на натоварване, 
V˙O2 и O2-пулс и със значимо по-високи стойности 
на отношението VE/VCO2 (табл. 4).

Не е установена разлика по отношение на 
сърдечната честота на върха на натоварването. 
Скоростта на възстановяване на сърдечната чес-

тота след първата минута от преустановяване на 
натоварването е по-висока в групата с ХОББ без 
стрес-индуцирана ЛКДД. Нито един от изследвани-
те параметри от кардиопулмоналното тестване не 
показва корелация със стрес-индуцираната ЛКДД 
(данните не са представени).

Таблица 4. Кардиопулмонални параметри по време на натоварването при пациентите със/без стрес-индуцирана 
ЛКДД

Средни стойности ± СО Пациенти без стрес-ЛКДД (37) Пациенти със стрес-ЛКДД (67) p-стойност

Peak Load, W  82,75 ± 14,03  76,05 ± 13,34*

Peak VE, l/min 59,8 ± 11,14 57,11 ± 10,07 *

PeakV'O2, ml/min/kg 19,82 ± 4,27 18,97 ± 3,08

RER 1,03 ± 0,09 1,02 ± 0,08 NS

BR < 30%, estimated MVV 8% 11% NS

PeakHR , beats/min 131,6 ± 14,83 120,2 ± 16,86 NS

PeakO2 pulse ml/min/kg 9,97 ± 3,1 8,68 ± 2,35 * 

HRR1 15,37 ± 8,22 14,84 ± 9,44

Peak VE/VCO2 slope 35,18 ± 10,4 37,01 ± 11,1* NS

Peak Sat% 95 ± 2 94 ± 1

Peak Load – най-висок праг на натоварване; Peak VE – минутен обем на върха на натоварването; PeakV'O2 – кислородна консумация на 
върха на натоварването; RER – respiratory exchange ratio – респираторен квотиент; BR – breathing reserve – дихателен резрв; PeakHR 
– сърдечна честота на върха на натоварването; PeakO2 pulse – кислороден пулс на върха на натоварването; HRR1  heart rate recovery 
at 1 min – скорост на възстановяване на пулса 1 мин след преустановяване на натоварването; Peak VE/VCO2 slope – вентилаторна 
ефективност на върха на натоварването; Peak Sat% – сатурация на върха на натоварването; estimated MVV – minute voluntary ventilation 
-изчислена минутна волева вентилация (40 x ФЕО1)

*P < 0,05 статистически значима разлика между пациентите със/без стрес-индуцирана ЛКДД 

О

Резултатите от нашето проучване показват: 
1) висока честота – 64% (67/104) на стрес-ин-

дуцирана левокамерна диастолна дисфункция при 
пациенти с нетежка ХОББ и запазена фракция на 
изтласкване на лявата камера; 

2) всички пациенти със стрес-индуцирана лево-
камерна диастолна дисфункция показват повиша-
ване на систолното белодробно налягане; 

3) пациентите със стрес-индуцирана левока-
мерна диастолна дисфункция са с намален физи-
чески капацитет, установен както чрез кардиопул-
моналното тестване, така и чрез 6-минутен тест с 
ходене; 

4) въпреки че параметрите от кардиопулмо-
налното тестване се различават межу двете групи 
със и без стрес-индуцирана левокамерна диастол-
на дисфункция, нито един от тях не корелира със 
стрес-индуцираното отношение E/e’.

ХОББ е мултисистемно заболяване, което ос-
тава водеща световна причина за инвалидизиране 
[25]. То се свързва с нарушена белодробна функ-

ция, но извънбелодробните последствия от него оп-
ределят лошия клиничен статус, честите екзацер-
бации и повишената смъртност [9]. В сравнение с 
общата популация, пациентите с ХОББ са с 2 до 5 
пъти по-висок риск за развитие на сърдечно-съдови 
усложнения, a сърдечно-съдова смъртност се кон-
статира при всеки трети от тях [7]. Въпреки че дълго 
време се е приемало, че съществува връзка между 
патофизиологичните механизми на ХОББ и риско-
вите фактори (тютюнопушене) за сърдечно-съдово 
заболяване, вече е доказано, че ХОББ е независим 
предиктор за сърдечно-съдови усложнения [10].

Fisk и сътр. изследват 458 пациенти с ХОББ и 
1657 контроли без обструкция на дихателните пъти-
ща, съответстващи си по възраст, пол и ИТМ. ХОББ 
се асоциира с повишенa артериална ригидсност и 
данни за субклинична атеросклероза, независимо 
от останалите сърдечно-съдови рискови фактори и 
тютюнопушенето. Тежестта на ХОББ съответства с 
тежестта на артериалната ригидност. Последната 
ускорява връщането на съдовата вълна, увеличава 
аортното систолно налягане и левокамерното след-
натоварване; намалява аортното диастолно наля-
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гане и коронарната перфузия, което води до субен-
докардна исхемия. Тези механизми имат адитивен 
ефект и водят до миокардна фиброза и до увеличен 
екстрацелуларен обем. Установяват се дори при 
пациенти с умерена по тежест ХОББ, без изявени 
сърдечно-съдови заболявания [2, 30, 38]. Ето защо 
камерно-артериалната ригидност и нарушената ди-
астолна функция са налице при пациенти с ХОББ 
без изявено сърдечно-съдово заболяване [19, 36, 
37] и може да достигнат до 90% [14, 21]. 

Връзката между левокамерната диастолна 
дисфункция и ХОББ е сложна и вероятно се дължи 
на взаимодействието на различни механизми – ме-
ханични/функционални (намаляване на форсира-
ния експираторен обем, емфизем, хиперинфлация) 
[1, 5, 13, 38, 39, 43], биологични (системно възпа-
ление, хипоксемия, ендотелна дисфункция) [24, 27, 
33] и неврохуморални (повишена симпатикусова ак-
тивност) [3]. Всеки един от тях може да е тригер за 
определен фенотип на ХОББ [6, 15, 41]. Eто защо 
точният терапевтичен подход изисква идентифици-
ране на кардио-васкуларния и белодробния произ-
ход на симптоматиката при тези пациенти. 

Кардиопулмонаното тестване и неговите пара-
метри позволяват да се разграничи сърдечната от 
белодробната генеза на задуха/намаления физи-
чески капацитет, като улеснява ранната диагноза 
на сърдчно-съдовата патология при пациентите с 
нетежка ХОББ. Резултатите от сърдечно-белодроб-
ното тестване показват, че пациентите с нетежка 
ХОББ и стрес-индуцирана ЛКДД са с по-нисък праг 
на натоварване, по-ниски нива на кислороден пулс и 
минутна вентилация, по-високи стойности на отно-
шението VE/VCO2 в сравнение с лицата с ХОББ без 
стрес-индуцирана ЛКДД. Нито един от физиологич-
ните параметри, отчетени при кардиопулмоналното 
тестване, не корелира със стрес-ЛКДД (E/e’ > 15). 

Тъй като в литературата липсват данни относ-
но патофизиологичните механизми и честотата на 
стрес-индуцираната ЛКДД при пациенти с ХОББ, не 
може да съпоставим данните от нашето проучване 
с тези от предходни. Nedeljkovic и съавт. показват 
по-ниска честота на стрес-индуцирана ЛКДД в об-
щата популация. Те провеждат кардиопулмонално 
тестване при 87 пациенти с хипертония и със задух 
при усилие, но с нормална левокамерна функция 
[29]. При 9,2% от тях е налице нарушено левока-
мерно пълнене (E/e’ > 15). Подобни са и резултати-
те на Talal и сътр., изследващи 87 пациенти със за-
дух при усилие и доказват стрес-индуцирана лево-
камерна диастолна дисфункция при 9% от тях [40]. 
Guazzi и съавт. също анализират връзката между 
тъканния доплер и кардиопулмоналните параметри 
при 32-ма пациенти със сърдечна недостатъчност 
и запазена фракция на изтласкване. Те констати-

рат, че отношението E/e’ корелира с пиковата кис-
лородна консумация и отношението VE/VCO2 [18], 
като възстановяването на сърдечната честота през 
първата минута (HRR1) < 16 е най-добрият пре-
диктор за отношение E/e’ > 10. Nedeljkovic и съавт. 
определят VE/VCO2 отношението като най-добрия 
предиктор за маскирана сърдечна недостатъчност 
и запазена фракция на изтласкване. Подобни са и 
данните на Guazzi и съавт. [17]. 

Резултатите от нашето проучване показват, че 
пациентите с нетежка ХОББ и стрес-индуцирана 
ЛКДД са с по-нисък праг на натоварване, по-ни-
ски нива на кислородна консумация (O2’) и по-ви-
соки стойности на VE/VCO2, но нито един от тях 
не корелира със стрес-индуцираното отношение 
E/e’. Изследваните клинични параметри за тежест-
та на ХОББ [ИТМ, степен на бронхиална обструк-
ция (FEV1) и оценка на задуха (mMRC)] не могат 
да служат като сурогатни за маскирана диастолна 
дисфункция. Имайки предвид, че левокамерната 
диастолна дисфункция е свързана с повишен риск 
от екзацербации и смъртност, нейната навременна 
диагноза при ХОББ е важна за правилното ѝ лече-
ние. Комбинирането на показателите от стрес-ехо-
кардиографията и кардиопулмналното тестване 
улеснява ранната диагноза на сърдечно-съдовите 
заболявания при пациенти с нетежка ХОББ със за-
дух при усилие и нормална левокамерна систолна 
функция в покой. Тя може да подобри разбирането 
за патофизиологичните механизми на диспнеята 
при тази група пациенти. 

Недостатъци на проучването:
Основните недостатъци на нашето проучване са: 
1) относително малкият брой пациенти; 
2) големи вариации на интраторакалното наля-

гане по време на дишането пациентите с ХОББ, 
поради което измерванията са проведени в края 
на издишването, което може да повлияе на резул-
татите; 

3) не е направена инвазивна оценка на средно-
то белодробно артериално налягане (mPAP); 

4) измерванията са извършени в ранната фаза 
от възстановителния период (около 2 минути) след 
симптом-лимитираното натоварване. Тъй като по-
следователността от промени на белодробните и 
интраторокалните налягания през краткия интер-
вал от върха на натоварването до тяхното измер-
ване по време на възстановителния период не е 
добре проучена, възможно е измерените стойности 
да са по-ниски от реалните.

З
Високата честота на левокамерна диастолна 

дисфункция при пациенти с ХОББ изисква ранно-
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то ѝ диагностициране и правилното ѝ лечение. Тъй 
като нито един от клиничните и кардиопулмонални-
те показатели не е предиктор за стрес-индуцирано 
покачване на E/e’, стрес-ехокардиографията в ком-
бинация с кардиопулмоналното тестване са надеж-
ден метод за диагностицирането ѝ.
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MANAGEMENT IN SYMPTOMATIC PATIENTS AFTER CTCAMANAGEMENT IN SYMPTOMATIC PATIENTS AFTER CTCA

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

Резюме. Компютър-томографската коронарна ангиография (КТКА) е утвърден неинвазивен метод за изследване на ста-
билни болни с гръдна болка с ниска към умерена претест-вероятност. Промяната в медикаментозното лечение, 
модификацията на рисковите фактори (РФ) и промени в диагностичното поведение след провеждане на КТКА 
при пациенти без известна исхемична болест на сърцето (ИБС) е обект на увеличаващ се брой проучвания. Цел: 
Да се изследва как при стабилни симптомни болни без известна ИБС се променят медикаментозното лечение, 
корекцията на РФ и диагностичното поведение след провеждане на КТКА. Материал и метод: Изследвани са 208 
последователни симптомни пациенти без известна ИБС, насочени за провеждане на КТКА. При участниците, при 
които са изминали поне шест месеца от извършената КТКА, е проведено проследяване относно: приложени диаг-
ностични тестове; медикаментозно лечение и модификация на РФ. Не са включени в проследяването пациентите 
с установена обструктивна коронарна атеросклероза. Резултати: На критериите за проследяване отговарят 171 
пациенти (ср. възраст 57,0 ± 9,7 г.). От тях 138 (80,7%) болни са проследени средно 15,2 ± 8,2 месеца след прове-
дената КТКА. С необструктивна коронарна атеросклероза са 33,6% от проследените лица, а при останалите 66,4% 
чрез КТКА не са установени промени в коронарните артерии. След изследването при болните с необструктивна 
ИБС значимо по-често е инициирано лечение с липидопонижаващи медикаменти (ЛПМ) (87,2% спрямо 46,2%, p 
< 0,001) и Аспирин (76,6% спрямо 25,3%, p < 0,001). Наличието на необструктивна коронарна атеросклероза се 
асоциира с по-висока честота на проведени: инвазивна коронарна ангиография (17,4% спрямо 3,3%, p = 0,007), 
липиден профил (89,1% спрямо 61,5%, p < 0,01) и ехокардиография (30,4% спрямо 19,8%, NS) през периода на 
проследяване. Петнадесет месеца след КТКА пациентите с необструктивна ИБС по-често провеждат лечение с 
ЛПМ (63% спрямо 37%, p = 0,006) и Аспирин (60,9% спрямо 33%, p = 0,003). Наблюдава се благоприятна дина-
мика, независеща от ангиографската находка, в немедикаментозната корекция на РФ при всички пациенти. За-
ключение: Установяването с КТКА на необструктивна коронарна атеросклероза позволява да се идентифицират 
пациентите, които не са показани за инвазивна ангиография, но са с висок риск и биха имали полза от преван-
тивно медикаментозно лечение. Наличието на необструктивна ИБС е предиктор за повишена употреба на ЛПМ и 
Аспирин веднага след изследването, както и > 1 година по-късно. Установяването на нестенозираща коронарна 
атеросклероза променя и диагностичното поведение – по-често се прилагат неинвазивни и инвазивни тестове. 

Ключови думи: компютър-томографска коронарна ангиография; медикаментозно лечение; диагностично поведение 
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Abstract. Computed tomographic coronary angiography (CTCA) has an established role in the assessment of stable chest pain 
patients with low to intermediate pretest probability. There is a growing interest for the impact of CTCA on the subsequent 
medication treatment, risk factor modifi cation and downstream testing among subjects without known coronary artery 
disease (CAD). Objective: To examine the effect of CTCA with the subsequent risk factor modifi cation, drug usage and 
downstream testing in individuals without known CAD. Material and Methods: A total of 208 consecutive stable chest pain 
patients without known CAD were scheduled to CTCA. Patients with obstructive CAD, found by the CTCA, were excluded
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Инвазивната коронарна ангиография (ИКА) се 
приема за златен стандарт в диагностиката на ко-
ронарната болест, но изследването е инвазивно, 
със сравнително висока цена и съществува макар 
и невисока вероятност за различни, обичайно не-
тежки, усложнения. През последното десетилетие 
компютър-томографската коронарна ангиография 
(КТКА) се утвърди като алтернативен неинвази-
вен образен метод за оценка на коронарните ар-
терии [13, 38]. Още преди 10 години проучвания, 
сравняващи КТКА с ИКА, установиха много висока 
чувствителност (95-99%) и негативна предсказва-
ща стойност (99-100%) [7, 23, 37]. Бързото разви-
тие на технологиите все повече налага КТКА като 
водещ неинвазивен диагностичен метод при лица 
с гръдна болка [12]. През последните години ста-
на възможно интегрирането в едно изследване 
на анатомичната (конвенционална КТКА) и функ-
ционалната (FFRCT) оценка при болните с гръдна 
болка. Това доведе до повишаване на чувстви-
телността на метода, а негативната предсказваща 
стойност практически достигна 100% [19]. Няколко 
големи студии доказаха, че при стабилни болни 
с гръдна болка КТКА е с предимство пред класи-
ческата неинвазивна функционална стратегия. В 
проучването EVINCI КТКА превъзхожда по показа-
телите чувствителност и специфичност всички не-
инвазивни функционални тестове [43]. Стратегия-
та, базирана на КТКА, се асоциира със: по-ниска 
нужда от допълнителни тестове, по-кратко диагно-
стично време, по-ниска кумулативна цена за целия 
диагностичен процес и дори по-добра преживяе-
мост [33]. Добавянето на FFRCT към КТКА променя 

допълнително диагнoстичното поведeние (рекла-
сификация) и води до по-ниска вероятност от про-
веждане на ИКА след КТКА [14, 16]. При болни с 
ниска към умерена претест-вероятност за наличие 
на обструктивна коронарна болест КТКА се налага 
според различни автори като „gatekeeper“ преди 
провеждане на ИКА. Тази базирана на КТКА стра-
тегия е и икономически по-ефективна в сравнение 
с конвенционалния диагностичен подход с функ-
ционални тестове [34, 57]. Европейските, амери-
канските и британските препоръки за поведение 
при лица със стабилна симптоматика на гръдна 
болка препоръчват използването на КТКА като 
алтернатива на функционалните тестове с оглед 
селекция на лицата, показани за ИКА [17, 38, 42]. 
Някои научни дружества разширяват още препо-
ръките за приложения на КТКА: при съмнение за 
аномалии на коронарните артерии; при новопоя-
вила се сърдечна недостатъчност или преди не-
сърдечна хирургия за изключване на коронарна 
болест [31, 54]. 

Компютър-томографската коронарна ангиогра-
фия има още едно предимство пред ИКА и функ-
ционалните тестове – предоставя информация 
за морфологията на атеросклеротичната плака. 
За разлика от ИКА, освен лумена КТКА може да 
оцени и стената на съда. Възможно е да се уста-
нови наличието на много ранни атеросклеротични 
промени при запазен съдов лумен – т.нар. пози-
тивно ремоделиране на съда [49]. Установяването 
на съответните характеристики за вулнерабилност 
на плаката позволява да се идентифицират най-
рис ковите пациенти сред тези с нестенозираща ко-

from the study. Follow up of the patients who have had CTCA for at least six months after index procedure was done. 
Drug usage, life style changes and medical testing were evaluated. Results: Follow-up criteria were met by 171 patients 
(mean age 57.0 ± 9.7 years) and 138 (80.7%) of them were followed up 15.2 ± 8.2 months after the CTCA. Among the 
study subjects (n = 138) the prevalence of non-obstructive CAD by the CTCA (CAD group) was 33.6%, while 66.4% 
of the participants had normal vessels. Immediately after CTCA the patients with non-obstructive CAD received more 
often lipid-lowering drugs (LLD) (87.2% vs 46.2%, p < 0,001) and aspirin (76.6% vs. 25.3%, p < 0,001). Having non-
obstructive CAD by the CTCA was associated with an increased frequency of invasive coronary angiography (17.4% 
vs. 3.3%, p = 0,007), lipid tests (89.1% vs. 61.5%, p < 0,01), and echocardiography (30.4% vs. 19.8%, NS) during the 
follow-up period. Fifteen months after the CTCA examination the CAD group was more likely to use LLD (63% vs. 37%, 
p = 0,006) and aspirin (60.9% vs. 33%, p = 0,003). Favorable trend in the life style modifi cation was observed regardless 
of the baseline angiographic results. Conclusion: Imaging of non-obstructive CAD using CTCA helps to identify high risk 
patients who will benefi t from preventive drug therapy. An abnormal CTCA result was predictive of increased aspirin and 
LLD use immediately after the examination and 15 months later. Identifi cation of non-obstructive CAD shifts the diagnostic 
management over time – increased non-invasive and invasive testing for these high risk patients.

Key words: computed tomographic coronary angiography; medication treatment; diagnostic management 
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ронарна атеросклероза [13, 49]. В проучването на 
Motoyama и сътр. честотата на острия коронарен 
синдром достига 23% при наличие на 2 от 3-те кри-
терия за вулнерабилност на плаката – позитивно 
ремоделиране; точковидни калцификати; плака с 
ниска плътност. При наличие на атеросклеротич-
ни плаки, при които липсват данни за вулнерабил-
ност, честотата на реализираните коронарни съби-
тия за периода на наблюдение е само 1,6% (р < 
0,0001) [40].

През последните години много автори насо-
чиха своя интерес към изследване на промяната 
в медикаментозното лечение, модификацията на 
рисковите фактори (РФ) и диагностичното поведе-
ние след компютър-томографско (КТ) изследване 
на коронарните артерии. Още преди повече от 10 
години проучвания при безсимптомни лица, прове-
ли скрининг за субклинична коронарна атероскле-
роза чрез определяне на коронарния артериален 
калциев скор (КАКС), установяват, че наличието на 
коронарен калций (КАКС > 0) и особено високите 
стойности на КАКС са предиктор за интензифици-
ране на превантивната медикаментозна терапия 
и по-висока вероятност за придържане към нея в 
средносрочен план. Контролът на РФ се подобрява 
[26, 41, 50, 53]. При лицата с висок КАКС се наблю-
дава по-честа употреба на неинвазивни тестове и 
ИКА през следващите години [50]. През последните 
години малки и по-големи студии изследват насоче-
но как резултатите от КТКА при лица без известна 
исхемична болест на сърцето (ИБС) повлияват ме-
дикаментозното лечение, корекцията на РФ и дори 
прогнозата [6, 8, 35, 44].

Целта на проучването е да се изследва как ре-
зултатът от проведена КТКА при стабилни симптом-
ни болни без известна ИБС оказва влияние върху 
медикаментозното лечение, корекцията на РФ и ди-
агностичното поведение. 

М   

Обект на изследването са 208 последователни 
симптомни пациенти (средна възраст 57,4 ± 10,1 
г.) без известна ИБС, насочени за провеждане на 
КТКА. Не са включени в проучването пациенти 
със: предсърдно мъждене или друга неконтроли-
рана аритмия; бъбречна недостатъчност (креати-
нинов клирънс < 60 ml/min); известна или подози-
рана сърдечна недостатъчност; значимо клапно 
заболяване; анамнеза за алергична реакция към 
контрастно вещество. При всеки от участниците 
е определен 10-годишният риск за поява на ИБС 

с прилагането на Framingham Risk Score (FRS). 
Определена е претест-вероятността за наличие 
на обструктивна ИБС по методиката на Diamond и 
Forrester (DFC). Според DFC вероятността за нали-
чие на обструктивна ИБС се определя като ниска 
(< 20%), умерена (20-70%) и висока (> 70%). Ком-
пютър-томографското изследване е проведено с 
компютърен томограф Siemens Somatom Defi nition 
(Dual Source 2 х 64). При количествената оценка 
на промените в коронарните артерии са дефини-
рани 3 възможни варианта: липса на атероскле-
ротични промени (интактен съд); необструктивна 
коронарна болест (наличие на плаки, стенозиращи 
< 50%) и обструктивна коронарна болест (наличие 
на значими стенози ≥ 50%).

При пациентите, при които са изминали поне 6 
месеца от извършеното КТ изследване на сърце-
то, е проведено проследяване относно: настъпили 
сърдечно-съдови (СС) събития; приложени диагно-
стични тестове; медикаментозно лечение и моди-
фикация на РФ. Не са включени в проследяването 
пациентите с установена обструктивна коронарна 
атеросклероза, които след провеждането на КТКА 
са насочени за провеждане на ИКА. Участниците са 
интервюирани за: СС събития (смърт, нефатален 
миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, коронарна ре-
васкуларизация, хоспитализация за СС събитие); 
проведена ИКА; проведени неинвазивни тестове 
(ЕКГ стрес-тест, ехокардиография, холтер-ЕКГ) и 
изследване на липиден профил; прием на липидо-
понижаващи медикаменти (ЛПМ), Аспирин и ан-
тиисхемични медикаменти; тютюнопушене; промя-
на в хранителните навици (здравословен начин на 
хранене) и промяна в двигателния режим. Измере-
но е телесното тегло и е отчетено наличието на про-
мяна в сравнение с изходното тегло при включване 
в проучването.

Р

Oт 208 изследвани пациенти проведената КТКА 
не установява наличие на атеросклеротични про-
мени в коронарните артерии при 125 (60%) лица. 
При 52-ма (25%) от болните е установена стеноза 
< 50%, а при 31 (15%) – обструктивна коронарна 
болест. На критериите за проследяване отговарят 
171 (82,2%) пациенти: 67 (39,2%) мъже на средна 
възраст 54,5 ± 10,7 г. и 104 (60,8%) жени с по-висока 
средна възраст – 58,6 ± 8,6 г. (р = 0,01). Рисковата 
характеристика и претест-вероятността за наличие 
на обструктивна ИБС на участниците са представе-
ни в табл. 1.
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Таблица 1. Демографска и клинична характеристика 
на изследваните лица

n = 171

Средна възраст (години) 57,0 ± 9,7

Рискови фактори (%)
Артериална хипертония
Настоящ/бивш пушач
Дислипидемия
Захарен диабет
Фамилна анамнеза за ранна ИБС

92,9
47,6
80,6
14,1
14,7

Медикаментозно лечение (%)
Липидонижаващи медикаменти
Аспирин

24,6
32,2

10-годишен риск за изява на ИБС (FRS) (%)
нисък 
интермедиерен
висок

56,4
37,1
6,5

Претест-вероятност за наличие на обструк-
тивна ИБС (DFC)
ниска
умерена 
висока

52,9
39,4
7,6

От 171 отговарящи на критериите участници ус-
пешен контакт и съответно събиране на желаната 
информация са осъществени при 138 (80,7%) бол-
ни. Срокът на проследяване е средно 15,2 ± 8,2 (6-
39) месеца след КТ изследване. Необструктивна 
коронарна атеросклероза (стеноза < 50%) е наме-
рена при 47 (33,6%) от проследените лица, а при 
останалите 91 (66,4%) с КТКА не са установени про-
мени в коронарните артерии. 

Веднага след провеждане на КТКА нараства бро-
ят на лицата, при които е препоръчан прием на ЛПМ 
и Аспирин. При пациентите c нестенозираща коро-
нарна атеросклероза значимо по-често е препоръча-
но превантивно лечение с ЛПМ и Аспирин в сравне-
ние с болните с интактни коронарни артерии – фиг. 1.

През периода на проследяване е починал един 
болен поради мозъчен инсулт. При него находката 
от КТКА е необструктивна коронарна болест. Па-
циентите с необструктивна ИБС имат несигнифи-
кантно по-висока честота на хоспитализации за СС 
събитие (изключени са хоспитализациите за про-
веждане на ИКА) в сравнение с лицата с интактни 
коронарни артерии (6,5% спрямо 3,3%, NS). Двете 
групи са сравнени по отношение настъпването на 
комбинираната крайна точка, включваща: летален 
изход, хоспитализация за СС събитие (изключени 
са хоспитализациите за провеждане на ИКА) и ИКА. 

Установява се над три пъти по-висока честота на 
регистрирани събития при пациентите с необструк-
тивна коронарна болест (р = 0,006) – фиг. 2.

Честотата на проведена ИКА е около 5 пъти по-ви-
сока при болните с необструктивна коронарна болест 
в сравнение с тези с интактни коронарни съдове – 
фиг. 3. При нито един пациент проведената ИКА не е 
последвана от реваскуларизационна процедура.

По отношение на неинвазивните тестове също 
се наблюдава по-висока честота на приложението 
им при лицата с необструктивна ИБС. В сравнение 
с лицата с интактни артерии при тях по-често е из-
следван поне еднократно липидния профил – фиг. 
4. Липсват разлики между двете групи по отношение 
на средния брой изследвания на липидните показа-
тели на пациент. За периода на проследяване (15,2 
± 8,2 месеца) липидните показатели са изследвани 
средно 2 пъти (1,97 ± 1,35 пъти/пациент).

По отношение на най-използваните в карди-
ологията неинвазивни тестове (ЕКГ стрес-тест и/
или ехокардиография и/или холтер-ЕКГ) се устано-
вява тенденция за по-честото им приложение при 
пациентите с необструктивна коронарна болест 
в сравнение с лицата с интактни коронарни арте-
рии (30,4% спрямо 24,2%, NS). Разгледана за всеки 
един от тези тестове по отделно, тази зависимост 
е най-изразена за ехокардиографското изследва-
не без да достига статистическа значимост (30,4% 
спрямо 19,8%, NS).

Болните с атеросклеротични промени в коро-
нарните артерии продължават да приемат по-често 
Аспирин и ЛПМ 15 месеца след изследването с КТ 
– фиг. 5.

Наличието на необструктивна коронарна болест 
увеличава и вероятността за прием на антиисхемич-
ни медикаменти (нитрати и триметазидин) в периода 
на проследяване (32,6% спрямо 15,4%, p = 0,02). 

Намерена е благоприятна динамика и при не-
медикаментозната корекция на РФ за коронарна 
болест. Това е най-изразено за показателите про-
мяна в начина хранене и редукция на телесното 
тегло. При пациентите с необструктивна ИБС, кои-
то са били пушачи към момента на провеждане на 
КТКА, по-често се наблюдава преустановяване на 
тютюнопушенето. Липсва значима разлика по от-
ношение на изследваните показатели за немеди-
каментозната корекция на РФ между болните с ин-
тактни коронарни артерии и тези с необструктивни 
атеросклеротични промени – табл. 2.

Таблица 2. Немедикаментозната корекция на РФ за коронарна болест в периода на проследяване
Интактни коронарни артерии

n = 91
Необструктивна коронарна болест

n = 47 р

Преустановили тютюнопушене (%) 13 40 NS
Здравословно хранене (%) 85,7 91,3 NS
Увеличена физическа активност (%) 29,7 28,3 NS
Редукция на телесното тегло (%) 47,3 41,3 NS
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Фиг. 1. Препоръчано лечение с ЛПМ и Аспирин 
веднага след провеждане на КТКА в зависимост 
от наличието или липсата на необструктивна 
ИБС (КАС – коронарна атеросклероза)

Фиг. 2. Настъпили СС събития (летален изход, 
хоспитализация и ИКА) в периода на проследя-
ване в зависимост от наличието или липсата на 
необструктивна ИБС (КАС – коронарна атеро-
склероза)

Фиг. 3. Честота на проведена ИКА в периода на 
проследяване в зависимост от наличието или 
липсата на необструктивна ИБС (КАС – коронар-
на атеросклероза)

Фиг. 4. Честота на изследване на липиден про-
фил (поне еднократно) в периода на проследя-
ване в зависимост от наличието или липсата на 
необструктивна ИБС (КАС – коронарна атеро-
склероза)

Фиг. 5. Лечение с ЛПМ и Аспирин в периода на 
проследяване в зависимост от наличието или 
липсата на необструктивна ИБС (КАС – коронар-
на атеросклероза)

p < 0,001

p < 0,001

p = 0,006

p = 0,007

p < 0,01

p = 0,003

p = 0,006

46,2%

25,3%

37%

33%
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Средната възраст на изследваните лица е по-
добна на средната възраст на участниците в про-
учвания, където е прилагана КТКА като диагности-
чен метод [4, 29, 33, 48]. Жените са по-възрастни 
от мъжете, което се наблюдава и от други автори 
[29, 30]. В студии, провеждани преди около 10 го-
дини, относителният дял на мъжете е по-висок 
като в някои от тях надхвърля 70% [4, 20, 30, 35, 
58]. В проучванията от последните години лицата 
от женски пол са обичайно над 50% от изследва-
ната популация [11, 15, 29, 33]. По-високият отно-
сителен дял на жените е едно от достойнствата 
на нашето проучване, защото в реалния живот те 
са една значителна част от пациентите с гръдна 
болка [45, 48]. При тях се прилагат по-рядко EKГ 
стрес-тестове и те по-често са недиагностични 
[36]. Класическите предиктивни модели надценя-
ват в по-голяма степен претест-вероятността за 
наличие на обструктивна ИБС при жените в срав-
нение с мъжете [18, 28]. Поради това много голя-
ма част от жените с гръдна болка са потенциални 
кандидати за неинвазивен функционален или ана-
томичен тест. Повечето участници в проучването 
са с ниска до умерена претест-вероятност за нали-
чие на обструктивна ИБС. Тази характеристика на 
бол ните с гръдна болка без остро настъпила симп-
томатика в нашето изследване отговаря в много 
голяма степен на показанията за провеждане на 
КТКА според настоящите европейски и американ-
ски ръководства [17, 38].

Съществуват редица доказателства, че лип-
сата на каквито и да е атеросклеротични промени 
в коронарните артерии при КТКА се асоциира с 
отлична прогноза [2, 10, 22]. По отношение пре-
дикцията на риска в някои от студиите КТКА пре-
възхожда и коронарния артериален калциев скор, 
който е доказан робустен предиктор за повишен 
СС риск [9, 24]. Пациентите с необструктивни 
атеросклеротични съдови промени са с повишен 
риск за СС събития. Прогнозата зависи в голяма 
степен от характеристиката на атеросклеротични-
те плаки и от броя на засегнатите съдови сегмен-
ти [1, 24]. Най-добра е прогнозата при наличие на 
калциеви плаки, по-лоша е при смесените плаки 
и съответно най-лоша при плаки без калциеви де-
позити (т.нар. „меки плаки”) [1]. Mordi и сътр. про-
следяват 232-ма симптомни болни в продължение 
на 2,5 години след проведена КТКА. Наличието на 
нестенозираща коронарна атеросклероза увели-

чава 4,5 пъти риска за настъпване на СС събитие 
(смърт, нефатален миокарден инфаркт и реваску-
ларизация) в сравнение с лицата с интактни ко-
ронарни артерии [39]. Нещо повече, прогнозата 
на пациентите с необструктивна ИБС (особено от 
мъжки пол) е подобна на тази при лица с еднокло-
нова и двуклонова обструктивна коронарна бо-
лест според едно голямо проучване с над 11 000 
участници със стабилна ангина пекторис, изслед-
вани инвазивно с ИКА [25]. Пoне всеки четвърти 
изследван с KTKA болен със стабилна симпто-
матика е с необструктивна коронарна атероскле-
роза [21]. В някои студии с КТКА нестенозираща 
коронарна болест се установява при всеки втори 
изследван [22, 39]. Подобни са данните и от сту-
дии с ИКА [46]. Установената от нас относително 
по-ниска честота (25%) на нестенозираща коро-
нарна болест не е неочаквана предвид клиничния 
профил на изследваната популация, в която все-
ки втори е бил с ниска претест-вероятност за на-
личие на обструктивна ИБС. Поради краткия срок 
на проследяване в нашето изследване (средно 
15 месеца) и малкия брой участници регистрира-
ните сериозни събития са много малко. Затова в 
комбинираната крайна точка са включени “меки” 
събития като хоспитализация и ИКА. Това дове-
де до нарастване на честотата на събитията при 
един сравнително кратък период на проследява-
не. Наблюдаваната разлика между двете групи се 
дължи основно на по-честото приложение на ИКА 
при пациентите с установена чрез КТКА нестено-
зираща коронарна болест, което е наблюдавано и 
от други автори [22]. В проучването на Hadamitzky 
и сътр. болните с нестенозираща коронарна ате-
росклероза имат 2,5 пъти по-висок риск за на-
стъпване на СС събитие (смърт или нефатален 
миокарден инфаркт) през следващите 5 години 
след проведена КТКА [22]. Рискът е подобен на 
този при лицата с установена едноклонова и дву-
клонова обструктивна коронарна болест. Наличи-
ето на нестенозираща коронарна болест увели-
чава значимо и вероятността за провеждане на 
ИКА и реваскуларизация, като са изключени про-
ведените такива процедури в първите два месеца 
след КТКА [22]. Lin и сътр. установяват, че болни-
те с необструктивна коронарна болест имат до 2 
пъти по-висока смъртност в сравнение с лицата 
с интактни артерии (HR 1,98; p = 0,03). Рискът е 
най-висок когато тези атеросклеротични промени 
ангажират пет или повече съдови сегмента (HR 
5,12; p = 0,0002) [32]. 
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По отношение на грижата за болните с повишен 
СС риск нашите резултати не са неочаквани и са 
обнадеждаващи. Пациентите с установена коро-
нарна атеросклероза (макар и нестенозираща) са 
лица с висок СС риск и следва да бъдат третирани 
като такива. Те по-често са изследвани с неинва-
зивни тестове. Проследяването на липидните по-
казатели е също значимо по-често в сравнение с 
лицата с интактни артерии. Почти 90% от болните 
с необструктивна коронарна болест са изследвали 
средно 2 пъти липидния си профил в рамките на 
15 месеца. Подобни резултати се съобщават и от 
други автори [6, 35]. 

Още по-добри са резултатите относно преван-
тивната медикаментозна терапия. Провеждането 
на КТКА води до интензифициране на медикамен-
тозното лечение, като това е значимо по-изразе-
но при пациентите с нестенозираща коронарна 
атеросклероза. Петнадесет месеца по-късно тази 
разлика се запазва. Почти 2/3 от тези лица с по-
вишен СС риск продължават да се придържат към 
препоръчаното лечение с Аспирин и ЛПМ. Очак-
вано би било честотата на приложение на Аспи-
рин при нискорисковите лица с интактни съдове 
да намалее. Въпреки това всеки трети участник 
без данни за коронарна атеросклероза продължа-
ва да приема антиагрегант 15 месеца след прове-
дената КТКА. Това може да се обясни донякъде 
и с ролята на субективни фактори: преценката 
на кардиолога, интерпретиращ резултата от КТ 
изследването; иницииране на лечение с Аспирин 
от самите пациенти, без да е препоръчано от ме-
дицински специалист. За разлика от статините, 
ползите от първичната превенция с Аспирин не 
са така убедителни и липсва консенсус между 
американските и европейските препоръки по този 
въпрос [5, 47]. Според наскоро публикуван мета-
анализ приложението на Аспирин за първична 
профилактика се асоциира с по-нисък риск за СС 
събития, но за сметка на повишен риск за голямо 
кървене [59]. Нашите резултати по отношение на 
промяната в превантивното медикаментозно ле-
чение след КТКА са в унисон с установеното от 
други автори [6, 35]. Наличието на атеросклеро-
тични плаки се асоциира с по-висока вероятност 
за прием на статин (OR 3,3) и Аспирин (OR 4,2) 18 
месеца след проведена КТКА [35]. Cheezum MK и 
сътр. анализират промяната в медикаментозното 
лечение след провеждане на КТКА при 1125 симп-
томни болни без известна ИБС [8]. Значимо на-
раства употребата на статин, Аспирин и антихи-

пертензивни медикаменти при лицата с необстру-
ктивна и обструктивна ИБС в сравнение с тези с 
интактни съдове. Наличието на нестенозираща 
коронарна атеросклероза е независим предиктор 
за иницииране на лечение с ЛПМ (OR 6,6) и Ас-
пирин (OR 6,9). Очаквано при болните с обстру-
ктивна коронарна болест вероятността е още 
по-висока (за прием на статин OR 30,3 и за прием 
на Аспирин OR 42,4). При проследване в продъл-
жение на 24 месеца пациентите с необструктивна 
и обструктивна ИБС постигат и значимо по-добри 
нива на общия холестерол, LDL холестерола и 
стойностите на артериалното налягане в сравне-
ние с лицата без промени в коронарните съдове 
[8]. Промяната в немедикаментозната корекция 
на рисковите фактори е изследвана главно в про-
учвания с определяне на КАКС [6, 27, 50, 52]. Па-
циентите с по-висок КАКС са по-мотивирани да 
редуцират теглото си [27]. Наличието на корона-
рен калций (КАКС > 0) увеличава вероятността 
за по-голяма двигателна активност и придържане 
към здравословно хранене [52]. Най-впечатлява-
щи от нашите резултати са данните за промяна 
на храненето в посока към по-здравословно при 
над 80% от анкетираните и регистрираната редук-
ция на телесното тегло при почти всеки втори. 
Най-малки са успехите по отношение на преуста-
новяване на тютюнопушенето, което е наблюда-
вано и в проучването EISNER [50].

Резултатите ни потвърждават предимството 
на неинвазивната анатомичната стратегия (КТКА) 
пред конвенционалната функционална диагно-
стика. Функционалното изследване отговаря на 
въпроса: има ли данни за миокардна исхемия и 
съответно показан ли е болния за ИКА? Негатив-
ният за миокардна исхемия функционален тест 
при болен без известна ИБС не дава отговор на 
въпроса: налице ли е при изследваното лице ко-
ронарна атеросклероза или се касае за интакт-
ни коронарни артерии? Наличието на коронарна 
атеросклероза (макар и необструктивна) превръ-
ща болния в пациент с повишен СС риск. Провеж-
дането на съответно медикаментозно лечение и 
корекцията на РФ при тези болни се очаква да 
донесат клинични ползи. Ползата ще бъде осо-
бено голяма, ако КТКА е установила необструк-
тивни атеросклеротични плаки с характеристика 
на вулнерабилни [3, 49]. През последните години 
няколко големи студии (PROMISE, SCOT-HEART, 
CRESCENT) доказаха, че КТКА базираната стра-
тегия се асоциира с по-ниска честота на големи 
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СС събития в сравнение с функционалните тес-
тове [15, 33, 56]. Това може да се обясни с ин-
тензифицирането на превантивното медикамен-
тозно лечение след КТКА, което е най-добре де-
монстрирано в проучването SCOT-HEART. В това 
изследване участват 4146 болни (9% с известна 
ИБС) със стабилна ангина пекторис, които са ран-
домизирани за изследване с КТКА или с функцио-
нален тест и са проследени в продължение на 5 
години [56]. Диагностичната стратегия, базирана 
на КТКА, се асоциира със значимо по-ниска чес-
тота на големи СС събития (HR 0.59 p = 0,004). 
Честотата на проведените ИКА и реваскулариза-
ции е по-висока само през първата година в гру-
пата, изследвана с КТКА, но в следващите четири 
години от проследяването тази разлика изчезва. 
При изследваните с КТКА значимо по-често е 
инициирано лечение с ЛПМ, Аспирин и антианги-
нозни средства. Визуализацията на атеросклеро-
тични коронарни плаки (дори и необструктивни) 
чрез анатомичния метод за диагностика (КТКА) е 
тригер за интензифициране на превантивното ме-
дикаментозно лечение [55, 56]. Наблюдаваната в 
SCOT-HEART (проучване, сравняващо диагнос-
тични стратeгии!) редукция в честотата на голе-
мите СС събития (смърт и нефатален миокарден 
инфаркт) е подобна на тази, която се установява 
в интервенционални студии с превантивни ме-
дикаменти [51]. Очевидно е, че не реваскулари-
зациите, които са по-чести след КТ базираната 
стратегия в сравнение с функционалния подход, 
подобряват прогнозата. Наблюдаваната в КТКА 
групата полза от лечението вероятно се дължи 
преди всичко на интензифицираното медикамен-
тозно лечение и модификацията на РФ. Необхо-
димо е провеждането на рандомизирани интер-
венционални проучвания при лицата с доказана 
нестенозираща коронарна атеросклероза, които 
да установят каква и колко интензивна следва да 
е вторичната превенция при тези болни, за да до-
несе клинични ползи.

З

Провеждането на КТКА при симптомни лица без 
известна ИБС позволява да се идентифицират бол-
ните с нестенозираща коронарна атеросклероза, 
които не са показани за последваща ИКА, но въ-
преки това са с висок СС риск. Приложението на 
медикаменти с протективен ефект нараства, като 
лечебната стратегия се индивидуализира според 

ангиографската находка. Наличието на нестенози-
раща коронарна болест е предиктор за по-висока 
честота на СС събития (преди всичко ИКА), по-чес-
то приложение на диагностични тестове и придър-
жане към медикаментозното превантивно лечение 
в средносрочен план. 
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Резюме. Миокардният инфаркт е заболяване със социална значимост. Заема водещо място като причина за инвалиди-
зация и смърт поради пряката опасност за здравето и живота на пациента. Съвременната медицина разполага 
с надеждни и ефективни диагностични и терапевтични средства, благодарение на които става възможно навре-
менното разпознаване и адекватното лечение на острите коронарни синдроми и предотвратяването на фатални 
инциденти. Какво означава навременно реагиране и не зависи ли това от симптоматиката и клиничната изява на 
болестта? В много случаи симптомите на миокардния инфаркт остават неразпознати предвид атипичното про-
тичане на заболяването. Ето защо правилното интерпретиране на оплакванията на пациента, подкрепено от на-
сочващи диагностични процедури, играе водеща роля за правилната диагностика на острия коронарен синдром 
и за избора на правилно терапевтично поведение. Представяме клиничен случай на пациент с остър коронарен 
синдром без ST-елевация с атипично протичане, диагностициран с проследяване на динамиката в стойностите 
на ензимите за миокардна некроза на фона на неспецифични ЕКГ промени, потвърден с последваща селективна 
коронарна ангиография.
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В
Класическата клинична изява на миокардния ин-

фаркт представлява остра режеща болка зад гръд-
ната кост, на широка основа, с малка продължител-
ност, която се облекчава от приложение на нитрат 
и често ирадиира към лявата ръка и лявото рамо, 
а също така и към гривнените стави. Понякога въз-
никва и необяснимо стягане в долната челюст. При 
инфаркт на долната стена на миокарда се появява 
болка в горната част на корема, чувство на страх и 
тревога, придружени от вегетативна симптоматика 
като изпотяване, гадене, повръщане, особено рано 
сутрин или след физическо натоварване. Хипото-
нията и брадикардията са често явление при тези 
пациенти. В някои от случаите на долен миокарден 
инфаркт може да отсъства болкова симптоматика. 
Пациентите с преден миокарден инфаркт са по-чес-
то с повишен симпатиков тонус и се презентират с 
тахикардия и хипертонична реакция на артериално-
то налягане. Не винаги обаче миокардният инфаркт 
се изявява с типичната стенокардна и вегетативна 
симптоматика, което затруднява медицинските спе-
циалисти в диагностиката и забавя избора на пра-
вилно терапевтично поведение.

К  
Представяме случая на пациент на 68 години 

без известни сърдечно-съдови или други заболя-
вания, занимаващ се ежедневно активно със спорт 
от млада възраст, с продължителност на обичай-
ните спортни тренировки от 3 астрономически 
часа дневно. Пациентът не е приемал антихипер-
тензивна или каквато и да е кардиологична или 
друга терапия и до пенсионирането си е премина-
вал ежегодно през редовни медицински прегледи 
предвид военната му служба. Една седмица пре-
ди хоспитализацията в Кардиологичната клиника 
болният внезапно се разболява от вирусно забо-
ляване, с фебрилетит до 37,8 °С и много силни 
болки в гърлото. По тази причина личният лекар 
назначава петдневно лечение с антибиотик (АБ) в 
комбинация от амоксицилин и клаволанова кисе-
лина. Пациентът получава облекчение на симпто-
мите, но се оплаква от прогресираща адинамия, 
независимо от която продължава да упражнява 
редовните си спортни занимания. По препоръка 
на познат лекар болният е направил в спешно от-
деление рентгенография на белите дробове и сър-
цето с оглед изключване на възпалително белод-
робно заболяване и по-специално  пневмония. 
Рентгенографията не показва патологична наход-
ка. Въпреки това провеждащият консултацията 
лекар в спешния терапевтичен кабинет назначава 
разширени изследвания. От тях са установени от-
клонения в стойностите на ензимите за миокардна 

некроза, които са елевирани за сметка на високо-
сензитивния тропонин съответно до 0,0791 pg/ml 
(при норма до 0,0198 pg/ml за мъже) при нормални 
СРК (180 U/l при норма до 180 U/l) и СРК-МВ (16 
ng/ml при норма до 24 ng/ml ) на фона на хоризон-
тална ST-депресия от 3 mm в преднолатералните 
отвеждания на ЕКГ (фиг. 1), при нормални елек-
тролити и леко повишен острофазов белтък (CRP). 

Пациентът е консултиран веднага с кардиолог 
и е хоспитализиран по спешност. От анамнестич-
ните данни отсъстват каквито и да е стенокардни 
или други оплаквания. От статуса не са установе-
ни патологични находки, с изключение на грубоват 
систолен шум 2-3/6 ст. с p.max. на Боткин-Ерб при 
тахикарна ритмична сърдечна дейност със сърдеч-
на честота от 105 уд./min и артериално налягане 
130/80 mm Hg – при изходно 180/90 mm Hg в Спеш-
ния кабинет, където е направена интрамускулно 
една ампула централно действащ медикамент – 
хлофазолин. От назначените в Клиниката по кар-
диология лабораторни изследвания се установи 
и силно завишен креатинин (до 249 mcmol/ml при 
норма до 130 mcmol/ml), което наложи провежда-
нето на консултация с нефролог. След направената 
ехография на бъбреците специалистът изказа съм-
нение за хидронефроза на левия бъбрек на фона 
на липсващи рентгенови позитивни сенки, суспект-
ни за конкременти на проекционните места на два-
та бъбрека, уретерите и пикочния мехур и един (+) 
кръв от изследването на урина.

При пациента не се установи дислипидемия или 
отклонения в стойностите на кръвната захар, TSH, 
електролитите и чернодробните ензими. От пълна-
та кръвна картина (ПКК) бе констатиран лек анеми-
чен синдром (HGB 117g/l) при нормални тромбоцити 
(294 G/L) без данни за левкоцитоза (WBC 7,6 G/L). 
Ехокардиографската находка (фиг. 2) показа леко-
степенна аортна стеноза с пиков градиент 31 и сре-
ден 18 mm Hg, с умерена аортна и митрална регур-
гитация при левокамерна хипертрофия със стени по 
13 mm и лява камера с размери 56/42 mm, с върхо-
ва хипокинезия и с хипокинезия на предна стена на 
ЛК при запазена левокамерна систолна функция с 
фракция на изтласкване (ФИ) – 57%.

След обсъждане се прие стратегия за наблю-
дение на пациента с динамично проследяване на 
ензимите за миокардна некроза, СRР и бъбречната 
функция и се обсъди тезата, че отсъствието на как-
вито и да било стенокардни оплаквания на фона на 
възпалителен процес и бъбречна недостатъчност 
вероятно са в основата на елевацията на стой-
ностите на високосензитивния тропонин. Послед-
ващите резултати от изследването на сърдечните 
маркери показаха тенденция към значително пови-
шаване на тропонина до стойности от 0,1063 ng/ml 
при вече увеличени стойности и на СРК (до 204 U/l) 
и СРК-МВ (до 29 ng/ml). В процеса на клинично наб-
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Фиг. 1. ЕКГ при постъпването в Клиниката по кардиология преди СКАГ

Фиг. 2. Апикална 4-кухинна позиция. Умерена митрална регургитация
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людение пациентът нито веднъж не се оплака от 
стенокардни или други проблеми от страна на сър-
дечно-съдовата система, което още повече озадачи 
лекуващия екип относно диагнозата. В диференци-
ално диагностичен план беше обсъдена и тезата 
за миокардит. След няколко часа лабораторните 
резултати от изследването на сърдечните ензими 
показаха много чувствително повишени стойности, 
съответно за високосензитивния тропонин 3.4285 
ng/ml, CPK   540 U/l, CPK-MB  до 94 ng/ml, на 
фона на описаните ST-промени от ЕКГ и отсъства-
ща стенокардна симптоматика. Лекуващият екип 
назначи на пациента провеждането на инвазивно 
изследване – селективна коронарна ангиография 
(СКАГ), в спешен порядък. Инвазивната оценка на 
коронарната анатомия показа 90% стеноза на ство-
ла на лявата коронарна артерия с дължина над 
20 mm и болният беше насочен за оперативна ре-
васкуларизация чрез байпас операция. Пациентът 
категорично отказа провеждането на оперативно 
лечение и след личен подпис за отказ в Листа за ис-
тория на заболяването се пристъпи към перкутанна 
интервенция (ПКИ). Проведената инвазивна проце-
дура показа дифузна коронарна калциноза при де-
сен тип коронарна циркулация. Стволът на лявата 
коронарна артерия (ЛКА) беше с калциев маншон 
и високостепенна стеноза от среден сегмент, анга-
жиращ и остиумите на лявата предна десцендентна 
артерия (LAD) и циркумфлексната артерия (LCx). 
Установи се 90% стеноза на LAD в среден сегмент. 
LCx – OM1 – остиална 90% стеноза, ОМ2 – ости-
ална 99% стеноза, ОМ3 – остиална плака. Дясната 

коронарна артерия (ДКА) беше с дифузни промени 
без сигнификантни стенози. Определен беше гра-
диент ЛК/аорта – 15 mm Hg. 

LAD с високостепенна стеноза в среден сегмент

Осъществи се ПКИ на LAD с имплантиране на 
1 МИС. От ствола към LAD се имплантира 1 МИС 
и в остиума на LCx към ствола се имплантира 1 
МИС. Регистриран беше TIMI 3 кръвоток в ствол/
LAD/LCx (фиг. 4). 

Голямото количество (650 ml) на приложено-
то контрастно вещeство и продължителността на 
процедурата над 3 часа доведе до допълнител-
но влошаване на изходно увредената бъбречна 
функция, която се презентира с проявите на кон-
траст-индуцирана нефропатия със стойност на 
креатинина постпроцедурно от порядъка на 1300 
mol/l. На болния бе предложено провеждане на 
хемодиализа, която той отказа. Затова бе назна-
чена депурация на бъбреците с i.v. приложение на 
0,9% NaCl 1000 ml, NaHCO3 x 2 ампули дневно i.v. 
за 3 дни и АСС 2 х 600 mg за 3 дни. На пациента 
беше назначена терапия за дома с Аspirin protect 
100 mg, Р2У12 – тромбоцитен инхибитор Ticagrelol 
2 x 90 mg, статин, бета-блокер, калциев антаго-
нист и нитрат. Отчете се гладък постпроцедурен 
период, но беше забелязана тенденция към трай-
но задържане на високи стойности на креатинина, 
прогресивно покачващи се в периода след перку-
танната интервенция. Това наложи задължително-
то провеждането на хемодиализа при пикови стой-
ности на креатинина до 1400 mcmol/ml, които не се 
редуцираха под 1000 mcmol/ml. Високите нива на 

Фиг. 3. СКАГ: LM с високостепенна дистална стеноза, ангажираща остиумите на LAD и LCx
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креатинина при пикови стойности на уреята до 30 
на фона на развиващ се анемичен синдром с хе-
моглобин 104, MCV 97,2 бяха предпоставка за из-
следване на белтък в 24-часова урина. Отчете се 
значителна белтъчна загуба от 2,607 грама за 24 
часа. Направи се ултразвуково изследване на бъ-
бреците и се установи дифузен процес от хрони-
чен тип на двата бъбрека с насложена остра ком-
понента и леко смутен дренаж на десния бъбрек. 
Пациентът беше консултиран с нефролог и хема-
толог. Назначени бяха поредица от изследвания за 
диагностичен ориентир. Изследва се парапротеин 
в серума и в 24-часова урина. Беше установен па-
рапротеин тип леки вериги ламбда в количество 
3,25 g/24 h. Проведе се флуорцитометрично из-
следване на левкоцити. Изследва се хуморален 
имунитет и ДКК. Определи се ниво на еритропое-
тин и се осъществи миелограма със заключение за 
възможен плазмоцитом с невисока костномозъчна 
инфилтрация. Прие се, че се касае за мултиплен 
миелом. Пациентът беше обсъден на клиничен ко-
легиум и се прецени като неподходящ за терапия 
с бортезомиб-базиран режим предвид скорошния 
остър коронарен инцидент и високата кардио-
токсичност на цитостатика. Назначена беше хи-
миотерапия по протокол с ендоксан, прилагаше се 
метилпреднизолон със съответна гастропротекция 
и инфузия на водно-солви разтвори и електролити. 
Назначи се хемодиализа през ден. След изяснява-
не на произхода на остро настъпилата бъбречна 
недостатъчност болният беше насочен към Кли-

ника по онкохематология за провеждане на курс 
химиотерапия. Дадени бяха препоръки за редовен 
контрол на модифицируемите рискови фактори за 
исхемична болест на сърцето (ИБС). Планира се 
за контролна СКАГ след 30 дни.

Клиничното проследяване след 6 месеца показа 
добро общо състояние при пациента при стриктен 
контрол на рисковите фактори за ИБС. Проведени-
те курсове химиотерапия за лечение на мултипле-
ния миелом са довели до постигане на състояние, 
което позволява проследяване и лечение на болния 
в амбулаторни условия.

О

Острите коронарни синдроми (ОКС) са предиз-
викателство в диагностичен, терапевтичен и прог-
ностичен аспект предвид големите вариации в 
своята клинична манифестация [1]. Тихата или 
атипична изява на миокардния инфаркт се приема 
като важна клинична характеристика на коронар-
ната болест на сърцето [2-7], като според много 
клинични проучвания това се свързва с лоша про-
гноза [8, 9]. Тези неудовлетворителни заключения 
частично обясняват неуспеха от приложението на 
различни терапевтични стратегии при подобни па-
циенти [6, 7]. За пациентите с ОКС (нестабилна 
форма на ангина пекторис, или NSTEMI) и атипич-
на симптоматика се знае значително по-малко [10]. 
Пациентите с атипично протичане на МИ са около 
67% от всички пациенти с ОКС [11]. Глобалният 

Фиг. 4.  PCI на LM/LAD и LCx. POBA на ОМ1 и ОМ2. Оптимален непосредствен ангиографски резултат
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регистър на острите коронарни синдроми GRACE 
(Global Registry of Acute Coronary Syndromes) е 
обширен мултинационален проспективен регис-
тър на пациенти, които са били хоспитализирани 
с различни форми на ОКС [11, 12]. Тук се включват 
и пациенти без гръдна болка и затова се приемат 
като такива с атипино протичане на ОКС.

Клинична картина на инфаркта е добре извест-
на. Изразява се в болка на широка основа в гърди-
те, продължаващата повече от 10-15 минути, пре-
минаващата към лявата ръка и долната челюст и 
не намаляваща от промяна в позата и впръскване 
на нитрат сублингвално. Най-често посочените оп-
лаквания са свързани с изменения в електрокарди-
ограмата на болния. В първите часове се появяват 
патологични зъбци, забелязва се елевация или хо-
ризонтална към низходяща депресия на ST-сегмен-
та, или негативни Т-вълни в определени отвежда-
ния, съответстващи на зоната на некроза. Увелича-
ват се значително сърдечните маркери, насочващи 
лекаря към съмнение за миокардна увреда (тропо-
нин, креатинкиназа, лактатдехидрогеназа). 

Известно е, че миокардният инфаркт невинаги 
протича с посочените изменения и това може да е 
главният фактор за забавяне на диагнозата и ус-
ложняване на състоянието. Според проучване при 
пациенти с атипично протичане на ОКС, отсъст-
вието на стандартна стенокардна симптоматика е 
причина за сериозно забавяне на диагностиката на 
заболяването и избора на адекватно терапевтично 
поведение и е свързано с много по-висок риск от 
усложнения и смърт [14]. Ето защо коректното ин-
терпретиране на параклиничните изследвания на 
фона на изявена клинична симптоматика или от-
състваща такава, е в основата на навременното 
диагностициране на миокардния инфаркт и ини-
цииране на подходящо лечение. Това обаче мно-
го рядко се случва „по учебник“. Затова е важно 
всеки лекар добре да познава причините, които 
биха могли да доведат до нетипично протичане на 
миокардния инфаркт.

Възрастта на болния е в основата на някои от 
случаите. Хората в напреднала възраст са с изме-
нения в сетивността и нервната проводимост на 
сърцето, белия дроб, гръдната стена. При тях не 
може да се разчита, че намаленото кръвоснабдя-
ване и некроза на тъканите би предизвикало типич-
ната стенокардна болка. Наблюдава се и обратно-
то – завишена сетивност и по-нисък праг на болка. 
Симптомите могат да се идентифицират като болки 
от друг орган или при най-възрастните хора да не 
бъдат представени на близките и лекарите с реал-
ната им характеристика.

При болните с неврологични проблеми пре-
даването на нервните импулси (и съответно 

чувствителността) е променено. Типичен при-
мер са хората със захарен диабет, особено този 
с голяма давност на заболяването. При него 
нервните влакна към вътрешните органи са с ув-
редена проводимост и сетивността им е нама-
лена. Бол ните със захарен диабет са типичен 
пример за това, как миокардният инфакт може 
да протече безболково. Произходът на гръдна-
та болка може да е труден за диференциране. 
Стенокардната болка е с много типична характе-
ристика, но въп реки това нейната интерпретация 
може да се затрудни от наличието на придружа-
ващо заболяване в гръдната клетка, протичащо 
с болков синдром. Болка с несърдечен произход 
може да имитира клиничната картина на стено-
кардия и обратно. Например болка зад градна-
та кост може да се интерпретира като резултат 
на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) 
или хиатална херния, а болката в корема, при-
дружена от тежест и повръщане, може да имити-
ра картината на остър хирургичен корем. В някои 
от случаите гръдната болка може да наподобява 
неврогенна болка. Различната ѝ характеристика 
при промяна на позата на тялото насочва към 
неврологичен проблем. Нерядко оплакванията 
наподобяват дископатната болка или се проек-
тират в шията или кръста, което още повече за-
труднява диагнозата. Същото важи за белодроб-
ната, плевралната, перикардната болка, които 
се променят както в легнало и изправено поле-
жение, така също и при вдишване и издишване. 
Разграничаването им е трудно и се определя въз 
основа на клиничната презентация и при поре-
дица от диагностични процедури и задълбочен 
клиничен анализ на конкретната ситуация. Из-
ключително рядък и краен вариант на болкова 
симптоматика при остър коронарен синдром е 
зъбоболът и по-специално болка в зъбите или 
цялата долна челюст без подлежащ стоматоло-
гичен проблем, което кара пациента да потърси 
помощ при специалист по дентална медицина. 
Болката в гърба по-често насочва клиничното 
мислене към дисекираща аневризма, отколкото 
към симптоми на миокарден инфаркт, като едно-
то не изключва другото. Не трябва да се забравя 
фактът, че болката не е единственият симптом 
на миокардния инфаркт. Други по-малко типични 
симптоми могат да имитират заболявания извън 
сърдечните. Задухът и умората например могат 
да насочат лекаря към търсене на белодробен 
проблем, като ХОББ, белодробен тромбоембо-
лизъм, пневмония, бронхиална астма или ане-
мичен синдром. Така може да се пропусне фак-
тът това да е еквивалент на стенокардия. Ако 
задухът е придружен от общо неспокойствие от 
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страна на пациента, от повишена нервна възбу-
димост и изпотяване, може да се определи като 
психогенен и да се приеме за хистерия. Нетипич-
но протичане на острия коронарен синдром се 
наблюдава и по отношение на ЕКГ и лаборатор-
ните показатели и по-специално ензимите за ми-
окардна некроза. Макар и рядко, но миокардни-
ят инфаркт може да протече без типичните ЕКГ 
промени и без позитивиране на маркерите за ми-
окардна некроза, които са динамични показатели 
и прогресивно се променят в рамките на часове. 
Причината затова е тяхното съответствие с био-
химичните и структурните изменения в сърдеч-
ня мускул и неговата електричестка активност в 
условията на стрес. Типичен пример са малките 
необширни инфаркти, при които може да има за-
бавяне в динамиката на биохимичните процеси 
и съответно отражението им върху промените 
в ЕКГ и сърдечните ензими. Въпреки това, ми-
окардният инфаркт все още е едно от големите 
диагностични предизвикателства в медицината. 
Създадените през последните десетилетия ви-
сокотехнологични средства за диагностика и ле-
чение на острия коронарен синдром все още не 
могат да упражнят положителен контрол върху 
смъртността и трайните поражения от това жи-
вотозастрашаващо заболяване. Водеща цел на 
медицинските специалисти от цял свят е ранна 
превенция от развитие на ИБС чрез контрол вър-
ху рисковите фактори за нейното възникване. А 
бързото разпознаване на симптоматиката на 
острия коронарен синдром се корени в ранната 
диагностика и адекватно лечение на заболява-
нето.

З
Представеният клиничен случай недвусмисле-

но поражда въпроси относно правилната интер-
претация на резултатите от проведените паракли-
нични изследвания при отсъствието на симптома-
тика, типична за ОКС. Разминаването между кли-
ника и параклиника е трудно за коректно обясне-
ние, но насочва разсъжденията в посока статус на 
коронарната анатомия, свързан с изграждането на 
много добре развита колатерална мрежа на фона 
на хемодинамично значими коронарни стенози. 
Ежедневните давностни спортни занимания на 
представения пациент са в основата на неговото 
адаптиране към различни по-обем физически на-
товарвания, в резултат на което е станало възмож-
но образуването на стабилни обходни пътища на 
коронарните артерии, готови да посрещнат големи 
предизвикателства, свързани с драстично покач-
ване на миокардната кислородната консумация. 

При отсъствието на захарен диабет с придружа-
ваща полиневропатия и сравнително неголямата 
календарна възраст на болния, няма друго раз-
умно обяснение за отсъствието на стенокардна 
симптоматика при пациента освен добре развита 
колатерална мрежа. Подобно състояние би зат-
руднило клиницистите по отношение на диагноза-
та, особено при анамнеза за прекарана вироза с 
персистиращ субфебрилитет и повишени възпали-
телни маркери, което би могло да е в основата на 
елевираните стойности на тропонина и да предпо-
ложи обсъждането на възпалителен процес на ми-
окарда, като миокардит. ЕКГ промените са много 
насочващи, но първоначалното отсъствие на по-
ложителна динамика в стойностите на сърдечните 
ензими (СРК и СРК-МВ) също маскират правилна-
та диагноза предвид отсъствието на стенокардни 
оплаквания. В подобни случаи ехокардиографията 
би могла да даде известен клиничен и диагности-
чен ориентир, но не може да се приеме за абсо-
лютно меродавна. Ето защо динамичните промени 
в стойностите на високосензитивния тропонин, с 
почасовото им повишаване и елевацията на МВ 
фракцията на СРК са опорни точки в интерпрета-
цията на резултатите от лабораторните изследва-
ния. Допълнени от ЕКГ промените и патологичната 
находка от СКАГ, тези етапи от диагностичния ал-
горитъм на острия коронарен синдром помагат на 
медицинските специалисти в поставянето на пра-
вилната диагноза и избора на подходящо терапев-
тично поведение.
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Резюме. Все повече доказателства се натрупват за ползата от хемодинамичното измерване на стенозите при вземане 
на решение за реваскуларизация при пациентите с исхемична болест на сърцето. Перкутанната коронарна ин-
тервенция под контрола на фракционния резерв на коронарния кръвоток – FFR, води до по-малко поставени 
ненужни стентове, по-ниски здравни разходи и до по-малко късни усложнения след ПКИ в сравнение с ПКИ 
под ангиографски контрол. Ако тази хемодинамична стратегия е вече доказана, утвърдена и препоръчана при 
пациентите със стабилна ИБС, то при острите коронарни синдроми тя не се препоръчва поради липса на доста-
тъчно доказателства. Представяме случай на пациент с миокарден инфаркт без ST-елевация, многоклонова + 
стволова болест на лявата коронарна артерия и значителна левокамерна дисфункция, с поставена преди години 
аортна клапна протеза, при който решението за реваскуларизация беше взето въз основа на измерването на 
моментното безвълново отношение – iFR. 

Ключови думи: моментно безвълново отношение – iFR, миокарден инфаркт без ST-елевация, остри коронарни синдроми, исхе-
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В  
Доказването на исхемия е в основата на избора 

на лечение при пациентите с исхемична болест на 
сърцето (ИБС). Рутинната коронарна ангиография 
(КАГ) не винаги е достатъчна за определяне на зна-
чимите стенози, нуждаещи се от реваскуларизация.

Instant wave-free ratio (моментното безвълно-
во отношение – iFR), макар и отскоро навлизащ в 
практиката маркер и все още недостатъчно раз-
пространен, нерядко е предпочитан пред фрак-
ционния резерв на коронарния кръвоток (FFR). Из-
следването на iFR технически е по-лесно от FFR, 
отнема по-малко процедурно време и е с по-малко 
странични ефекти от FFR, за сметка на това, че не 
изисква използването на медикаменти за предиз-
викване на максимална хиперемия (аденозин, нит-
ропрусид, папаверин) [12, 16, 21, 23]. IFR е въведен 
наскоро [21] и представлява съотношението между 
средното диастолно налягане под стенозата по вре-
ме на т.нар. wave-free период (безвълнов период) 
на диастолата и средното налягане в аортата (ек-
вивалентно на налягането над стенозата). Безвъл-
новият период се характеризира с най-ниска резис-
тентност на съдовете и не зависи нито от активната 
контракция, нито от активната релаксация на лява-
та камера [12, 16, 21]. 

Диагностичната равностойност на iFR с FFR е 
подплатена с non inferiority проучвания [5, 7], въз ос-
нова на които в новите препоръки за миокардна ре-
васкуларизация iFR е приравнен на FFR [14]. Пре-
поръките за iFR са за оценка на интермедиерни по 
степен стенози (клас I, ниво на доказаност А); както 
и за ПКИ под контрол на iFR (iFR guided PCI, по-
добно на FFR guided PCI) при многоклонова болест 
или непротектирана стеноза на ствола на лявата 
коронарна артерия (клас IIа, ниво на доказаност В). 
Препоръките са валидни за пациенти със стабилна 
ИБС [14].

К   
Представяме клиничен случай на 67-годишен 

мъж с новопоявила се от 2 седмици прекордиална 
опресия. Пристъпите са се появявили при минимал-
ни усилия и в покой, съпътствани от диспнея. По-
следният пристъп непосредствено преди хоспита-
лизацията е с продължителност 11 часа. Пациентът 
е преживял преден миокарден инфаркт, лекуван с 
първична ангиопластика и стент (BMS) на LAD през 
2006 г. През 2016 г е опериран – аортно клапно про-
тезиране с имплантирана биологична протеза. Па-
циентът е с дългогодишен захарен 2 тип диабет и е 
на перорална антидиабетна терапия. През 2016 г. е 

претърпял и операция на лявата феморална арте-
рия – interpositio afc-afs.

ЕКГ при постъпването показва синусов ритъм, 
десен позиционен тип, QS-зъбци в отвеждания V1-
V4 и вероятно патологичен Q-зъбец в отвежданията 
II, III, AVF (фиг. 1). Ехокардиограмата при постъпва-
нето показва нормални размери на аортата; изразе-
на систолна дисфункция на ЛК с ФИ 24% и парадо-
ксална кинетика на септума; дилатирана лява каме-
ра с размери 71 mm в систола и 50 mm в диастола; 
теледиастолен и телесистолен обемен индекс 73 ml/
m2 и съответно 55 ml/m2; левокамерна хипертрофия 
13-14 mm; митрална регургитация – умерена (II ст.); 
лекостепенен градиент на аортната биологична про-
теза (среден 5 mm Hg, пиков 19 mm Hg) без данни за 
парапротезна регургитация и протезна дисфункция; 
леко увеличено ляво предсърдие с площ 21 cm2 и 
очаквано систолно налягане в артерия пулмоналис 
38 mm Hg. Клиничните лабораторни изследвания по-
казват нормални левкоцити, еритроцити, креатинин, 
СРК МВ, хемоглобин 114 g/l и повишен тропонин (hs 
TNI до 192 ng/L при норма < 34 ng/L).

След краткотрайна стабилизация с венозен 
нит роглицерин и диуретици беше извършена коро-
нарна ангиография с достъп от дясната радиална 
артерия на втория ден от постъпването (фиг. 2). 
Установи се ляв тип коронарна циркулация с ре-
лативно малка дясна коронарна артерия с дифуз-
ни неравности. Също така се регистрира стеноза 
с калций на дисталния ствол на лявата коронарна 
артерия (LMCA), оценена на 50%, проходим стент 
на лявата предна десцендентна артерия (LAD) 
(проксималния сегмент) при 60% къса стеноза след 
първи септален клон. Установи се високостепенна 
проксимална 80% калциева стеноза на рамус цир-
кумфлексус (Сх). 

При очертаващите се 2 терапевтични възмож-
ности: 1) аортокоронарен байпас; 2) коронарна ан-
гиопластика; по-скоро за предпочитане бе втората 
възможност, тъй като байпас операцията би била с 
много висок риск по две съображения. Първо, тя би 
представлявала реоперация (аортно клапно проте-
зиране през 2016 г.), при което рискът за пациента е 
неколкократно повишен, и второ, фракцията на из-
тласкване на ЛК (ФИ) е много ниска – 24%. Въпреки 
че хемодинамичната оценка на стенозите с FFR и 
iFR се препоръчва само за случаите със стабилна 
ИБС, а нашият пациент е с миокарден инфарт без 
ST-елевация (NSTEMI), преценихме, че в конкретния 
случай тя би била от полза. При 3 лезии, при кои-
то се обсъжда реваскуларизация, поради немалкия 
обем на интервенцията, не би било желателно да 
лекуваме хемодинамично незначими стенози.

Изследването се извърши след стандартизи-
рана подготовка с интракоронарен нитроглицерин 
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и калибриране на системата – нулиране, норма-
лизация) с iFR (апарат Volcano CORETM, Mobile 
Precision Guided Therapy, Volcano corporation, 
Rancho Cordoba, CA USA) и трансдюсер-водач 
(pressurewire Verrata Рlus). То включи измерване 
на iFR под трите стенози и преход (pullback) LAD-
LMCA и Cx-LMCA, като показа следните резултати: 
0.83 за 60% стеноза на ЛАД и 0.61 за 80% стено-
за на Сх; 0.97 и 0.98 за LMCA, съответно за двата 
прехода през LAD и Сх (фиг. 2 D). При посочените 

резултати, показващи значими стеснения на Сх и 
ЛАД, извършихме стентиране след предилатация 
с балон 2.0 х 20 mm на стесненията на Сх и ЛАД с 
медикамент-излъчващ стент Biomatrix 3,0 x 24, 14 
bar и 3,0 x 18, 14 bar, съответно за Сх и LAD (фиг. 3). 
След видимо добрия резултат отново се предприе 
iFR с преход LAD-LMCA и Cx-LMCA. Резултатът по-
каза липса на значимо стеснение в зоната на току 
що поставените стентове, а за LMCA iFR 0.96 и съ-
ответно 0.98, за двата прехода през LAD и Сх.

 

Фиг. 1. ЕКГ (описание в текста) Фиг. 2. Дясната коронарна артерия (А) и различни проекции на 
лявата коронарна артерия (В-D). Изследваните стенози се пока-
зани със стрелки: LAD (C), LMCA (B) и Сх (В). Първоначалното 
хемодинамично изследване с iFR на трите стенози (стрелки) на 

лявата коронарна артерия (D)

Фиг. 3. Резултат след стентиране на LAD (А) и Сх (В)

А В
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Пациентът бе изписан с клинично подобрение 
на 4-тия ден след процедурата на двойна антиагре-
гантна терапия (клопидогрел + ASA), росувастатин, 
периндоприл, фуроземид и перорални антидиабет-
ни препарати. След 3 месеца беше хоспитализиран 
отново, установи се, че е без ангина пекторис, II ФК 
NYHA. Контролната КАГ показа проходими стенто-
ве и липса на нови лезии на коронарните артерии. 
Ехокардиографското изследване разкри подобре-
ние на фракцията на изтласкване на ЛК (ФИ 32%) и 
митрална регургитация II степен.

О

Функционалната оценка на интермедиерните 
коронарни стенози (стеснение от 40 до 70%) все 
по-често се прави, за да послужи за вземане на ре-
шение за реваскуларизиция (FFR, iFR guided PCI) 
при ИБС и особено при многоклонова болест [1, 5, 
7, 8, 14, 16, 18, 22, 25]. Данните, натрупани основно 
с FFR, показват, че при FFR > 0.80 интервенцията 
(PCI или АКБ) може да бъде отложена [16, 19, 22, 
25]. За съжаление доказателствата са в по-голяма 
степен валидни за пациентите със стaбилна анги-
на пекторис [14, 15, 16] и в по-малка степен за па-
циентите с остри коронарни синдроми (ОКС). При 
ОКС ролята на FFR не е ясно определена, защото 
в проучванията са изследвани повече пациенти със 
стабилна ангина [10, 11, 15, 16, 19, 20].

По принцип FFR на виновната лезия при нес-
табилна ангина не се препоръчва [11]. Изключение 
правят случаите, когато е трудно определянето на 
виновната лезия (culprit lesion) [11]. Съображенията 
за тази негативна препоръка могат да се групират в 
две категории: 

1) самата усложнена плака – FFR няма отноше-
ние към нестабилната плака и белезите ѝ освен ако 
плаката не създава ограничение на кръвотока [2];

2) състояние на микроциркулацията – за не-
достатък при изследване на стенози с FFR при 
ОКС се смята притъпеният отговор към адено-
зин (blunted response to adenosin). Този отговор се 
обяснява с повишеното съпротивление на малките 
съдове и с намаления СFR, които са израз на ми-
кроваскуларна дисфункция при ОКС [6].

Микроваскуларната дисфункция може да пред-
шества ОКС или да е предизвикана от острия ко-
ронарен синдром и свързана със самата исхемия 
или с микроемболизация. Тези пациенти обикнове-
но показват намален СFR [16]. Причини за намален 
СFR могат да са: напреднала възраст, хипертония, 
диабет, дислипидемия, инсулинова резистентност, 
хронично възпаление [3, 4, 13, 17, 24]. При микро-

васкуларната дисфункция, съпроводена често с 
увеличен симпатикусов тонус, FFR може да пока-
же нормални стойности (над 0.80) и резултатът да 
е фалшивонегативен. Този феномен се наблюдава 
по-често за FFR между 0.80 и 0.85 (т.нар. сива зона 
на FFR) и трябва да се има предвид при вземането 
на решение за реваскуларизация [16, 25]. Все пак, 
микроваскуларната дисфункция не е задължителна 
за всички пациенти с ОКС. Има пациенти, при които 
вазодилататорният капацитет е запазен [16].

Независимо от споменатите недостатъци от 
използването на FFR при остри коронарни синд-
роми, има проучвания, намиращи полза от тази 
методика при нестабилните пациенти. Раздел на 
проучването FAME, включващ 328 пациенти с нес-
табилна ангина и миокарден инфаркт без ST-еле-
вация (с положителен тропонин и СРК под 1000 
U/l) установява, че пациентите, при които реваску-
ларизацията е базирана на FFR, имат намален с 
5.1% абсолютен риск и с 3.7% намален релативен 
риск (от смърт, инфаркт или повторна реваску-
ларизация) в сравнение с пациентите, при които 
интервенцията е предприета само с помощта на 
ангиографията [20]. Интересна находка на FAME 
е, че при невиновните (non culprit) стенози при ми-
окарден инфаркт без ST-елевация след 3 месеца 
стойностите на FFR остават непроменени [9, 15]. 
Проучването FAMOUS-NSTEMI, изследващо 350 
пациенти, лекувани чрез две тактики на реваску-
ларизация (FFR спрямо ангиографска), намира 
сравними резултати за двете групи – по 11 случая 
на MACE (смърт, инфаркт или нова реваскулари-
зация) в двете групи. Интересно е да се отбеле-
жи, че повечето случаи на MACE в FFR групата 
са за сметка на т.нар. отложени пациенти (при 
които FFR > 0.80). Интермедиерните стенози са 
25% от всички стенози [10]. Авторите отбелязват, 
че FFR тактиката е променила решението за ре-
васкуларизаци при 20%. Двете проучвания (FAME 
и FAMOUS-NSTEMI) обаче нямат достатъчно ста-
тистическа сила, за да докажат предимството на 
хемодинамичната тактика за вземане на решение 
за реваскуларизация при NSTEMI [10, 16, 20].

При представения от нас случай решението за 
хемодинамично изследване беше продиктувано от 
следните съображения: 

1. Трудно беше да се определи коя е „виновната 
лезия”. И трите описани стенози нямат вид на ус-
ложнена плака. 

2. Желателно бе максимално да се спести стен-
тирането на незначими стенози. 

3. Липсваше единомислие за значимостта на 
трите стеснения между оператора на процедурата 
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и наблюдаващите процедурата; както и за оптимал-
ния метод на реваскуларизация.

Един току що публикуван материал относно 
използването на iFR спрямо FFR при вземане на 
решение за отлагане на реваскуларизацията за-
служава да бъде споменат [22]. Представлява 
раздел от проучването DEFINE – FLAIR. От 1588 
пациенти със засягане на ЛАД 872 са били с ЛАД 
стенози и отложена интервенция. При 421 от тях 
решението за интервенция е взето на базата на 
FFR, а при 451 въз основа на iFR. HR e съответ-
но 5.26 и 2.44 за FFR спрямо iFR. Подобна раз-
лика не се открива при анализа на стенозите от 
ДКА или Сх. Предполага се, че по-голямата исхе-
мична зона, особено свързаната с проксималните 
ЛАД стенози, е от прогностично значение най-вече 
при исхемичните усложнения, явяващи се макар и 
рядко при отлагане на реваскуларизацията. Важен 
извод от това проучване е, че iFR (при cut off  0.89) 
има леко предимство пред FFR при решение за от-
лагане на стенозите [22].

З

Все още липсват доказателства с достатъчна 
статистическа сила за предимство на реваскула-
ризацията под контрола на фракционния резерв на 
коронарния кръвоток (FFR, iFR) пред рутинния ан-
гиографски подход при нестабилна ангина пекторис 
и миокарден инфаркт без ST-елевация. Не може да 
се изкючи ползата от този подход при конкретни па-
циенти, какъвто е демонстрираният от нас клиничен 
случай. Резултатите от FFR-iFR трябва внимателно 
да бъдат преценявани предвид недостатъците и за-
трудненията в интерпретацията на тези методи при 
нестабилни пациенти.

Библиография
1. Гацов П.М. Нова концепция в диагностиката и лечение-

то на болните с ИБС Българска кардиология том ХXIII, 2017, № 
4:5-15.

2. Almomani AA, A Hakeem, B. Uretsky. Use of Fractional 
Flow Reserve in ACS. Expert analysis. https://www.acc.org/latest-
in-cardiology/articles/2017/09/27/07/18/use-of-fractional-fl ow-re-
serve-in-acs.

3. Casino PR, Kilcoyne CM, Quyyumi AA, et al. The role of ni-
tric oxide in endothelium-dependent vasodilation of hypercholester-
olemic patients. Circulation, 1993;88:2541-7.

4. Celik T, Turhan H, Kursaklioglu H, et al. Impact of metabolic 
syndrome on myocardial perfusion grade after primary percutaneous 
coronary intervention in patients with acute ST elevation myocardial 
infarction. Coron Artery Dis, 2006;17:339-43.

5. Davies JE, Sen S, Dehbi HM, et al. Use of the Instantaneous 
wave-free ratio or fractional fl ow reserve in PCI. N Engl J Med, 2017; 
376: 1824-34.

6. Echavarría-Pinto M, van de Hoef TP , Serruys PW, et 
al. Facing the complexity of ischaemic heart disease with intra-
coronary pressure and fl ow measurements: beyond fractional fl ow 
reserve interrogation of the coronary circulation. Curr Opin Cardi-
ol, 2014;29:564-70.

7. Götberg M, Christiansen EH, Gudmundsdottir IJ, et al. In-
stantaneous wave-free ratio versus fractional fl ow reserve to guide 
PCI (iFR Swedeheart). N Engl J Med, 2017; 376: 1813-23.

8. Iwasaki K. Myocardial ischemia is a key factor in the man-
agement of stable coronary artery disease. World J Cardiol, 2014; 
6: 130-9.

9. Kern M. Limitations of FFR (or any Physiologic Measure-
ment) During STEMI: Implications for FFR-Guided Revascularization 
in the ACS Patient https:/www. cathlabdigest. com /article/ Limita-
tions-FFR-or-any-Physiologic-Measurement-During- STEMI-Implica-
tions- FFR-Guided.

10. Layland J , Oldroyd KG , Curzen N , et al. Fractional fl ow 
reserve vs. angiography in guiding management to optimize out-
comes in non-ST-segment elevation myocardial infarction: the brit-
ish Heart Foundation FAMOUS-NSTEMI randomized trial. Eur Heart 
J, 2015;36:100-11.

11. Lotfi  A, Jeremias A, Fearon WF, et al. Expert consensus 
statement on the use of FFR, intravascular ultrasound and op-
tical coherence tomography of the society of Cardiovasascular 
angiography and interventions. Catheter Cardiovasc Interv, 2014; 
83:509-18.

12. Matsuo H, Kawase I, Kawamura I. FFR and iFR: simi-
larities, diff erences and clinical implication. Ann nucl cardiol, 
2017:3(1):53-60.

13. Mäkimattila S, Virkamäki A, Groop PH, et al. Chronic hyper-
glycemia impairs endothelial function and insulin sensitivity via dif-
ferent mechanisms in insulin-dependent diabetes mellitus. Circula-
tion, 1996;94:1276-82.

14. Neumann FJ, M Sousa-Uva, A Ahlsson et al. Task Force on 
myocardial revascularization of ESC and EACTS. 2018 ESC/EACTS 
Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J, 2019; 
40:87-165.

15. Ntalianis A, Sels JW, Davidavicius G et al. Fractional fl ow 
reserve for the assessment of nonculprit coronary artery stenoses 
in patients with acute myocardial infarction. JACC Cardiovasc Interv, 
2010 Dec; 3(12):1274-81. 

16. Niccoli G, Indolfi  C, Davies J. Evaluation of intermediate coro-
nary stenosis in acute coronary syndromes using pressure guidewire. 
Open Heart 2017; 4(2) e 000431. Doi10.1136(openhrt-2016-000431).
online 2017.Jun.14.

17.  Panza JA, Quyyumi AA, Brush JE, et al. Abnormal endothe-
lium-dependent vascular relaxation in patients with essential hyper-
tension. N Engl J Med, 1990;323:22-7.

18. Pijls NH. Fractional fl ow reserve to guide coronary revascu-
larization. Circ J, 2013; 77: 561-9.

Не е деклариран конфликт на интереси



Моментно безвълново отношение... 55

19. Pijls N, van Schaardenburgh P, Manoharan G, et al. Percu-
taneous Coronary Intervention of Functionally Nonsignifi cant Steno-
sis, 5-Year Follow-Up of the DEFER Stud. J Am Coll Cardiol, 2007; 
49:2105-11.

20. Sels JW, Tonino PA , Siebert U, et al. Fractional fl ow reserve 
in unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial in-
farction experience from the FAME (Fractional fl ow reserve versus 
angiography for Multivessel evaluation) study. JACC Cardiovasc In-
terv, 2011;4:1183-9.

21. Sen S, Escaned J, Malik IS, et al. Development and vali-
dation of a new adenosine-independent index of stenosis severity 
from coronary wave-intensity analysis: results of the ADVISE (AD-
enosine Vasodilator Independent Stenosis Evaluation) study. J Am 
Coll Cardiol, 2012; 59: 1392-402.

22. Sen S, Ahmad Y, Dehbi H, et al. Clinical events after defer-
ral of LAD revascularization following physiological coronary assess-
ment. J Аm Coll Cardiol, 2019; 73:444-53.

23. Sen S, Asrress KN, Nijjer S, et al. Diagnostic classifi cation 
of the instantaneous wave-free ratio is equivalent to fractional fl ow 
reserve and is not improved with adenosine administration. Results 
of CLARIFY (Classifi cation Accuracy of Pressure-Only Ratios 
Against Indices Using Flow Study). J Am Coll Cardiol, 2013; 61: 
1409-20.

24. Schindler TH, Nitzsche EU, Olschewski M, et al. Chronic 
infl ammation and impaired coronary vasoreactivity in patients with 
coronary risk factors. Circulation, 2004;110:1069-75.

25. Yamashita J, Tanaka N, Shindo N, et al. Seven-year clinical 
outcomes of patients with moderate coronary artery stenosis after 
deferral of revascularization based on gray-zone fractional fl ow 
reserve. Cardiovasc Interv Ther 2015; 30: 209-15.



Б  
том ХXV, 2019, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ГОСТ АВТОР
GUEST AUTHOR

В

Протезирането на аортната клапа, аортния 
корен и възходящата аорта с аортен кондюит и 
последващо реимплантиране на коронарните ос-
теуми в съдовата протеза, представлява техника, 
описана за пръв път от Hugh Bentall и Antony De 
Bono през 1968 г., като се използва срединна стер-

нотомия [1]. За да се сведе до минимум хирургична-
та травма и да се подобри оздравителният процес 
на пациентите, сърдечните хирурзи все повече се 
стремят към заместване на аортна клапа и/или въз-
ходящата аорта чрез горна парциална министерно-
томия или дясна миниторакотомия [2].

За пръв път през 1949 г. Holman и Willett съоб-
щават за използване на частична стернотомия. Те 
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Резюме. Съвременните тенденции в хирургията, а в частност и в кардиохирургията, са насочени към минимизиране на 
оперативния достъп, с цел намаляванe на оперативната травма, скъсяване на вътреболничния престой, по-бър-
зо възстановяване на пациентите и не на последно място – по-добър естетичен резултат. Благодарение на натру-
паната добра експертиза при минимално инвазивното аортноклапно протезиране, както и при конвенционалната 
операция на Bentallde Bono, съвсем предвидимо кардиохирурзите в световен мащаб се ориентират към този 
иновативен подход. Независимо от достатъчно добрите резултати при класическата операция ползите за паци-
ента при използване на минимален достъп са неоспорими.
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Abstract. Current trends in surgery, in particular cardiac surgery, are aimed at minimizing operational access achieving reduced 
surgical trauma, shorter hospital stay, faster recovery of patients, and better aesthetic results. Following the accumulated 
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прилагат частична вертикална стернотомия с пре-
рязване на гръдната кост във второто междуребрие 
за перикардектомия [3].

Обикновено министернотомията се извърш-
ва чрез вертикален разрез през кожата и гръдна-
та кост и завършва с напречен стернален разрез. 
Кожният разрез се простира от ъгъла на Louis до 
четвърто интеркостално пространство, обикновено 
с дължина 5-7 cm, в зависимост от размера на тя-
лото на пациента [5]. Стернотомията се извършва 
посредством осцилиращ стернотом. В кардиохи-
рургията се използват различни видове минимал-
ни разрези, като горна стернотомия тип обърнато 
Т, дясна странична торакотомия, горна J-инцизия, 
S-образна частична стернотомия, дясната парасте-
риална инцизия, долна частична министернотомия 
(T-разрез), L-образна стернотомия, обърната Z-об-
разна стерномомия, обърната С-образна министер-
нотомия [4]. При работа върху аортна клапа и/или 
възходяща аорта най-често използваните достъпи 
са обърнато Т, J- или L-парциални стернотомии.

Посредством споменатите достъпи е възможно 
да се извърши операция със замяна на изолиран 
аортен корен или в комбинация с полудъга [5]. В на-
стоящата статия споделяме нашия дебют при мини-
мално инвазивното протезиране на аортния корен 
по метода на „Bentallde Bono" при полиморбидна 
жена, като за целта се използва кондюит с маханич-
на аортна протеза. 

К  
Жена на 75 години с порок на аортна клапа и 

запазена сърдечна функция е приета в Клиниката 
по кардиохирургия за оперативно лечение с поста-
вена от насочващото лечебно заведение диагноза: 
умерена към тежка аортна инсуфициенция и ане-
вризма на възходящата аорта (55 mm); пристъпно 
рецидивиращо предсърдно мъждене, с дългого-
дишна артериална хипертония III ст. Прекарала е 
ИМИ с десностранна хемипареза (XII.2017 г.) и е с 
ХБН I ст.

От обективното състояние се констатира: нор-
мостеничен гръден кош със запазена респираторна 
подвижност; ритмична сърдечна дейност около 75 
уд./min; неинвазивно артериално налягане 130/45 
mm Hg; ясни сърдечните тонове с добавен диасто-
лен шум 2/6 ст. по левия стернален ръб. Черният 
дроб и слезката не се палпират увеличени. Няма 
отоци по крайниците.

От проведената диагностична селективна ко-
ронарна артериография (СКАГ) се установи десен 
тип коронарна циркулация при липса на значими 
стенози на коронарните артери. От проведения 
доплер на каротидите не се визуализират стенози. 

Пред оперативната трансторакална ехокардиогра-
фия показа: ФИ  65%, TДО 55 ml, TСО 19 ml, 
ЛП 38 mm, септум 14 mm, ЗСЛК 13 mm; ди-
латирана възходяща аорта 55 mm, дилатация на 
синусите на Valsalva 35 mm, умерена аортна инсу-
фициенция с размер на анулуса 25 mm; запазена 
систолна функция на лявата камера (ЛК) (фиг. 1). 
EuroScore – 3,82%. Пациентката е планирана за 
процедура „Bentallde Bono“ чрез горна министер-
нотомия.

Фиг. 1

След информирано съгласие и проведена 
пред оперативна подготовка беше пристъпено към 
сърдечна операция. Общата анестезия бе прило-
жена съгласно стандартен протокол на Клиниката, 
използван за минимално инвазивна хирургия на 
аортната клапа. Направен бе 6 cm кожен разрез, 
последван от горна министернотомия, простираща 
се до четвърто интеркостално пространство. След 
перикардиотомията възходящата аорта, прокси-
малната дъга, дясното предсърдие и дясната гор-
на белодробна вена бяха адекватно представени. 
Кардиопулмоналният байпас (CPB) бе въведен 
чрез стандартна централна канюлация, като за 
отбременяване на ЛК се постави вент през дясна 
горна белодробна вена. Клампирана бе aортата при 
36°С. Възходящата аорта бе отворена посредством 
надлъжен разрез по предната ѝ повърхност. Кар-
диоплегичният арест бе постигнат чрез антеградна 
селективна интракоронарна инфузия на 2000 ml 
студен кристалоиден кардиоплегичен разтвор (фиг. 
4, 5, 6).

В условията на ЕКК с дебит 3,38-4,02 l/min 
се пристъпи към операция по Bentall–de Bono. 
При инспекция се установи инсуфициентна аорт-
на клапа, която бе ексцизирана. След съответно 
оразмеряване бе избиран кондюит SJM Masters 
HP™ 21 mm, който бе имплантиран посредством 
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15 единични П-образни шева Етибонд 2/0 с филц. 
Коронарните остиуми бяха оформени на бутони и 
се имплантираха ортотопично към съдовата про-
теза посредством продължителен проленов шев. 
Дисталната анастомоза между съдовата протеза 
и нативната аорта бе изградена чрез продължите-
лен обвивен шев с монофиламентен конец по типа 
край-край с филцова лента по външната ѝ стена. 
След деклампиране на аортата (клампажно вре-
ме 92 min) и възстановяване на хемодинамиката, 
пациентката бе изведена от СРВ с минимална ка-
техоламинова поддръжка (допамин 6 mkg/kg/min).
След щателна хемостаза, гръдната кост бе затво-
рена посредством стоманени телове (фиг. 7).

Пациентката е екстубирана на 20-ия следопе-
ративен час и изведена от реанимация на втория 
следоперативен ден. Отчетена бе кръвозагуба за 
първото денонощие 150 ml, като общата кръвоза-
губа за целия престой възлиза на 320 ml. На 7-мия 
следоперативен ден бе извършена контролна ехо-
кардиография: ФИ 67%, TДО 71 ml, TСО 24 ml, АVR 
– механична протеза с градиент 22/10 mm Hg, без 
перикарден излив (фиг. 2, 3).

Пациентката е изписана от болничното заведе-
ние на 10-ия следоперативен ден. Раздвижена е до 
степен да ходи самостоятелно в коридора на Отде-
лението. При проследяване 3 седмици след изпис-
ването раната е спокойна и няма данни за смуще-
ния в оздравителния процес (фиг. 8).

Фиг. 2  Фиг. 3

Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6
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О

Процедурата Bentall–de Bono е основен избор 
при лечение на пациенти с дилатация на изходния 
тракт на ЛК, синусите на Valsalva и възходящата 
аорта. Конвенционално, интервенцията включва 
надлъжна срединна стернотомия, както и каню-
лацията на дисталната възходяща аорта (аортна 
дъга) и дясното предсърдие, за да се установи CPB. 
Независимо от стандартизацията на процедурата 
Bentall и нейните отлични текущи резултати, все по-
вече хирурзи с опит в аортната хирургия и добре 
обучени за извършване на минимално инвазивни 
интервенции, избират минимално инвазивния под-
ход за третиране на тази патология, като се стре-
мят както към намаляване на хирургичната травма, 
така и към подобряване на клиничните и козметич-
ните резултати. Понижаването на периоперативния 
системен имфламаторен отговор скъсява времето 
за апаратна вентилация, престоя в реанимация, а 
по-малката оперативна травма подобрява ранната 
активна рехабилитация на пациентите [6].

В литературата няма много доклади за лече-
ние на болестта на аортния корен чрез минимал-
но инвазивен подход. Освен това, малко автори 
лекуват тази патология посредством операция 
„Bentallde Bono“, използвайки министернотомия. 
Perrotta et al. съобщават за серия от 40 пациен-
ти, лекувани между 1997 и 2005 г. [7]. Тези паци-
енти са диагнос тицирани с аневризма на аортния 
корен и аортна исуфициенция. Подложени са на 
операция Bentall–de Bono чрез миниинвазивен 
достъп. Трябва да се отбележи, че при тази група 

пациенти, трима са имали остра дисекция тип А 
по Станфорд. Това показва, че министерономията 
може да се използва и за остра и тежка патология, 
каквато е аортна дисекция тип A. Авторът регис-
трира вътреболнична смъртност при един паци-
ент, 46 дни след операцията. Късната преживяе-
мост на 1-вата, 3-тата и 5-ата година е съответно 
94,1%, 90,6% и 90,6%. Друг преглед на 8 случая е 
представен от Sun et al. [8]. Те сравняват резулта-
тите от лечението на аортния корен и аневризма 
на възходящата аортата с процедура Bentall–de 
Bono, използвайки минимално инвазивен подход 
или срединна стернотомия. Те съобщават по-крат-
ки времена на CPB и клампаж на аортата (ACC) в 
сравнение със сериите на Perrotta et al.

Голям принос в разбирането на ползите от 
минималния инвазивен подход при операция на 
възходящата аорта е даден от Svensson [9, 10]. В 
проучване със 74 пациенти, Svensson и D'Agostino 
включват 37 пациенти, които са подложени на ми-
нимални инвазивни операции, сравнени със съче-
тани по пол, възраст, хирург и операция 37 контро-
ли, проведени със стандартен достъп [9]. Авторите 
съобщават, че пациентите с минимален достъп са 
изписани с по-кратък болничен престой, постопера-
тивната болка е по-слаба при съответно по-ниски 
дози интравенозни опиати. Освен това резултатите 
от стандартните и минималните достъпи са срав-
ними по отношение на безопасността и честотата 
на неврологичните инциденти. В друго проучване 
Svensson и кол. съобщават за 54 случая на аортна 
хирургия чрез горна парциална стернотомия с отли-
чен ранен резултат [10]. В това проучване средното 

Фиг. 7 Фиг. 8
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СРВ време е 132 ± 59 минути, исхемичното време 
за миокарда – 91 ± 45 минути, и циркулаторен арест 
– 20 ± 17 минути. Оперативната смъртност е 4%, 
честотата на инсулт – 3,7%. В това проучване те 
стигат до извода, че министерономията може без-
опасно да се използва при операция на възходяща 
аорта и аортната дъга.

В нашата институция е приет минимално инва-
зивния достъп обърнато Т, който предоставя напъл-
но адекватна експозиция за протезиране както на 
аортна клапа, така и за операция на възходящата 
аорта и аортната дъга. Осигуряването на съдов 
достъп постигаме чрез централна канюлация на 
дисталната възходяща аорта (или аортна дъга) и 
дясното предсърдие. Основните предимства на 
централното канюлиране са, че се осигурява ан-
теграден кръвоток, избягват се допълнителни ин-
цизии на кожата и се предотвратяват тежки съдови 
и емболични усложнения, свързани с канюлацията 
на ингвиналните съдове. Друг проблем, посочен в 
литературата, са трудностите при обезвъздушава-
не на сърдечните кухини. Нашият подход е щателно 
обезвъздушаване, използвайки всички стандартни 
механизми, така че опасността от въздушна ем-
болия е сведена до минимум. Идентични техники 
използваме и при минимално инвазивното аортно 
клапно протезиране. 

З
Тук представяме нашия дебют за провеждане 

на процедурата Bentall–de Bono посредством ми-
нистернотомия. Този подход осигурява отлична 
визуализация на фундаменталните анатомични 
структури и осигурява на хирурга постоянен кон-

трол върху оперативното поле във всеки етап от 
интервенцията. Времетраенето на процедурата и 
оперативният риск са абсолютно съпоставими със 
стандартния оперативен достъп, когато хирургът и 
неговият екип имат вече натрупан богат опит в ми-
нимално инвазивната хирургия.

Библиография
1. Bentall H, De Bono A. A technique for complete replacement 

of the ascending aorta. Thorax, 1968;23:338-9
2. Cohn LH, Adams DH, Couper GS, et al. Minimally inva-

sive cardiac valve surgery improves patient satisfaction while 
reducing costs of cardiac valve replacement and repair. Ann 
Surg 1997;226:421-426; discussion 427-428. 

3. Holman E, Willett F. The surgical correction of constructive 
pericarditis. Surg Gynecol Obstet, 1949,89:129-144.

4. Perrotta S, Lentini S. Ministernotomy approach for surgery 
of the aortic root and ascending aorta. Cardio Vascular and Thoracic 
Surgery, 2009;(9)5:849-858.

5. Yan TD. Mini-Bentall procedure. Ann Cardiothorac Surg 
2015;4(2):182-190. 

6. Симов, Д., В. Данов, В. Гегусков. Минимално инвазивно 
аортно клапно протезиране. Medinfo, Кардиология, год. XII, 
Септември 9, 2012, 50-52. 11. 

7. Perrotta S, Lentini S, Rinaldi M et al. Treatment of ascending 
aorta disease with Bentall-De Bono operation using a mini-invasive 
approach. J Cardiovasc Med (Hagerstown), 2008;9:1016-1022.

8. Sun L, Zheng J, Chang Q et al. Aortic root replacement by 
ministernotomy: technique and potential benefi t. Ann Thorac Surg , 
2000;70:1958-1961.

9. Svensson LG, D'Agostino RS. Minimal-access aortic and 
valvular operations, including the ‘J/j’ incision. Ann Thorac Surg, 
1998;66:431-435.

10. Svensson LG, Nadolny EM, Kimmel WA. Minimal access 
aortic surgery including re-operations. Eur J Cardiothorac Surg, 
2001;19:30-33.

Не е деклариран конфликт на интереси



Б  
том ХXV, 2019, № 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

НОВИ КНИГИ ОТ ЕSC
NEW BOOKS FROM ESC 

О  –   ESC
Обучението в еднаква степен на преподаватели, 

следдипломни специализанти и утвърдени кардиоло-
зи винаги е решаващ компонент в мисията на Евро-
пейското дружество по кардиология. Въпреки най-ус-
пешните конгреси на основното дружество, както и 
на неговите асоциации, нарастващото семейство на 
списанията на Европейското кардиологично друже-
ство (ESC Journal Family), както и учебника по сърдеч-
но-съдова медицина на дружеството (ESC Textbook of 
Cardiovascular Medicine) отдавна се превърнаха във 
важни продукти на тази успешна стратегия. 

Учебник по сърдечно-съдова медицина 
на Европейското кардиологично дружество 
(ESC Textbook of Cardiovascular Medicine)
Първото издание на ESC Textbook of Cardiovas-

cular Medicine беше публикувано на хартия през 
2009 г от издателство Blackwell с редактори John 
Camm, Thomas F. Lüscher и Patrick Serruys. След 
успеха на първото издание, през 2011 г. се появи 
второ издание, този път публикувано от Oxford 
University Press. Мака че още в началото то беше 
налично в основен електронен формат, след пус-
кането на второто издание редакторите на учебни-
ка усетиха, че в съвременния свят трябва да бъде 
разработена по-динамична електронна версия на 
кардиологичен учебник с усъвършенствана систе-
ма за търсене, много илюстрации и видеозаписи.

ESC CardioMed
И така, през 2016 г. бордът на Европейското кар-

диологично дружество реши да създаде трето изда-
ние на учебника, този път в напълно различен фор-
мат. Редакторите, към коите сега се присъедини и 
Gerald Maurer (фиг. 2), решиха да разширят обсега 
на учебника, включвайки много от т.нар. пропуснати 

теми в нарастващата област на сърдечносъдовата 
медицина, като ембриология, катетърни структурни 
интервенции, психологически фактори, етнос, инте-
претация на изпитванията, персонализирана меди-
цина и редица други.

 Фиг. 1

Фиг. 2. Редактори на ESC CardioMed (от ляво на дясно): Thomas 
F. Lüscher, John A. Camm, Gerald Maurer, Patrick W. Serruys 

ESC CESC C MED – НОВИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА MED – НОВИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА 
МЕДИЦИНА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВОМЕДИЦИНА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

ESC CESC C MED – THE NEW ELECTRONIC ESC TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR MED – THE NEW ELECTRONIC ESC TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR 
MEDICINEMEDICINE
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Концепцията за огромен преди всичко електронен 
учебник, като такава, беше създадена от четирима 
главни редактори, 63 секционни координатори и над 
1000 автори на глави. Както можете да си предста-
вите, развитието на такъв голям проект отне по-дъл-
го време от очакваното, но редакторите най-после 
са готови гордо да обявят публикуването на ESC 
CardioMed. Достъпът до тази огромна електрон-
на база данни е като бонус за членството за всички 
професионални членове и сътрудници в European 
Society of Cardiology (фиг. 3). За други желаещи дос-
тъп до публикацията са налице годишни абонаменти 
за отделни лица и институции чрез издателя.

През пролетта на 2018 г. около 1/3 от съдържа-
нието на ESC CardioMed стана достъпна онлайн, а, 
по случай Годишния конгрес на European Society of 
Cardiology в Мюнхен през август 2018 г., повечето от 
главите, с много малко изключения, са достъпни он-
лайн. Базата данни е снабдена с удобна система за 
търсене, позволяваща бърза идентификация на съ-
ответните части на книгата. Всяка от главите е илю-
стрирана, предимно с пълноцветни фигури и инфор-
мативни таблици или видеофилми на най-важните 
клинични характеристики. Всъщност, особено секци-
ите по образна диагностика, съдържат многобройни 
видеофилми на различни сърдечни състояния.

Иновативен аспект на ESC Textbook of Cardio-
vascular Medicine е на първо място името му. Той 
ще бъде представен под името ESC CardioMed 
като израз на модерността на мащабната електрон-
на база данни. Освен това и най-важно, той ще е 
обект на постоянна актуализация 3 пъти в година-

та, след всеки от големите кардиологични конгре-
си, като Годишния конгрес на Европейското карди-
ологично дружество, Научната сесия на American 
Heart Association и Годишния конгрес на American 
College of Cardiology. Актуализациите ще включват 
най-вече нови изпитвания, повлияващи клиничната 
практика, или нови образни или  интервенционални 
техники, даващи сериозно отражение върху подхо-
да към пациентите, както и нови открития за при-
чините и механизмите на сърдечно-съдовите забо-
лявания представляващи клиничен интерес. Това 
ще доведе до избягване на проблема, на който се 
натъкват повечето учебници, а именно, че към мо-
мента на появата си те вече са остарели.

В   П   ESC
Допълнителен важен нов аспект на ESC Car-

dioMed е приравняването му с Препоръките на 
ESC. Много от лидерите в областта, както и полз-
вателите на ESC Guidelines от доста време имат 
усещането, че документите са твърде дълги и 
трудни за четене, а намирането на основните пос-
лания е трудно. По тази причина редакторите на 
ESC CardioMed се събраха с Комитета за препо-
ръки на ESC (ESC Guidelines Committee) и предсе-
дателя му Stephan Windecker и решиха постепенно 
да обединят двата проекта. До постигането на тази 
цел се предвижда ESC CardioMed да осигурява 
базисните познания, като механизми на болестта, 
епидемиология и да описват изпитванията в по-го-
леми подробности, докато Препоръките на ESC 
ще бъдат фокусирани предимно върху указанията. 

ESC Textbook of CardioMed – новият електронен учебник по сърдечно-съдова медицина 
на ESC, издаден от Oxford University Press

John A. Camm Thomas F. Lüscher Gerald Maurer Patrick W. Serruys

63 секции (със секционни редактори) и две приложения

776 глави (с автори на глави)

Фиг. 3. Структура на ESC CardioMed – новият електронен, непрекъснато актуализиран Учебник на ESC по сърдечно-съдова медицина, 
издаден от European Society of Cardiology и Oxford University Press
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Примери за този синергизъм са директните линко-
ве между ESC CardioMed и най-новите Препоръки 
на ESC при клапни сърдечни заболявания и тези 
при периферни артериални заболявания, публику-
вани в European Heart Journal. Тази концепция ще 
направи Препоръките на ESC по-четими и по-сми-
лаеми и все пак ще бъде предоставяна пълната 
информация през линковете с ESC CardioMed. 
Този процес ще отнеме известно време, докато 
бъде завършен, но в момента се осъществява ед-
новременно с разработването на нови Препоръки 
на ESC.

В началото на 2019 г. ще се публикува печата 
версия на ESC Textbook of Cardiovascular Medicine, 
3-то издание (фиг. 4).

Редакторите и лидерите на European Society 
of Cardiology, включени в този проект наистина се 
надяват, че ESC CardioMed ще се използва често 
от нашите кардиолози по целия свят и ще намери 
основно място в тяхната ежедневна практика.

Фиг. 4. Печатна верс-
ия на ESC Textbook of 
Cardiovascular Medi-
cine, Oxford University 
Press, 2019 г.

С
Съдържанието на учебника е разделено на 63 

секции, обхващащи основни аспекти на сърдеч-
но-съдовите заболявания (табл. 1).

Таблица 1. Съдържание на CardioMed

Part 1: Introduction to the cardiovascular 
system Section 34 Tumours of the heart Gaetano Thiene

Section 1 Cardiovascular  history and physical 
examination
Section 2 Developmental biology of the heart

Nicholas Boon
Miguel Torres

Section 35 Valvular heart disease
Section 36 Infective endocarditis

Helmut Baumgartner
Gilbert Habib

Section 3 Functional anatomy of the heart Yen Ho Section 37 Heart  Failure John McMurray

Section 4 Cardiovascular  physiology
Section 5 Cardiovascular  pharmacology

Guido Grassi
Faiez Zannad

Section 38 Bradycardia
Section 39 Syncope

Giuseppe Boriani
Michele Brignole

Section 6 Anticoagulation Raff aele DeCaterina Section 40 Supraventricular tachycardias Carina Blomstro¨ 
m-Lundqvist

Section 7 Epidemiology  and global burden Sumeet Chugh Section 41 Atrial fi brillation John Camm

Part 2: Investigations Section 42 Ventricular tachycardia Brian Olshansky

Section 8 Electrocardiogram Antonio Bayes de Luna Section 43 Sudden Cardiac Death Gerhard Hindricks

Section 9 Chest radiography Christian Herold Part 4: Vascular disease

Section 10 Cardiac ultrasound Frank Flachskampf Section 44 Systemic hypertension Bryan Williams

Section 11 Cardiovascular magnetic 
resonance Dudley Pennell Section 45 Pulmonary  Hypertension Marc Humbert

Section 12 Cardiovascular computed 
tomography
Section 13 Nuclear cardiology and positron  
emission tomography

Stephan Achenbach
Philipp Kaufman

Section 46 Diseases of the aorta
Section 47 Trauma to the cardiovascular 
system

Raimund Erbel
Christoph Nienaber

Section 14 Invasive imaging  
haemodynamics Carlo diMario Section 48 Non-cardiac surgery Steen Kristensen

Section 15 Selection of imaging techniques Jeroen Bax Section 49 Peripheral arterial diseases Victor Aboyans

Part 3: Heart diseases Section 50 Venous thromboembolism Stavros 
Konstantinides

Section 16 Genetics of CV diseases Heribert Schunkert Section 51 Venous disease Sebastien Schellong
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Section 17 Congenital  heart disease (GUCH) John Deanfi eld Part 5: Specifi c populations – gender and 
race

Section 18 Prevention in cardiovascular 
disease and rehabilitation Massimo Piepoli Section 52 Cardiovascular disease in 

women Noel Bairey Merz

Section 19 Diabetes mellitus metabolics 
syndrome Lars Ryden Section 53 Pregnancy and heart disease Vera Regitz-Zagrosek

Section 20 Heart  and the brain Hans-Christoph Diener Section 54 Ethnicity Gregory Lip

Section 21 Cardiovascular problems in 
chronic kidney disease Frank Ruschitska Part 6 Other aspects

Section 22 Erectile dysfunction Charalambos 
Vlachopoulos Section 55 Sports and heart disease Antonio Pelliccia

Section 23 Lung Disease Martin Cowie Section 56 Elderly Franz H. Messerli and
Tomasz Grodzicki

Section 24 Gastrointestinal disease Gerhard Rogler Section 57 Precision Medicine Paulus Kirchhof

Section 25 Rheumatoid  arthritis and the heart
Section 26 Rheumatic heart disease

Thomas Lu¨ scher
Ferande Peters

Section 58 Decision-making  and the 
Heart  Team
Section 59 Psychological factors and 
heart disease

Patrick Serruys
Susanne Pedersen

Section 27 Cardio-oncology John Groarke Section 60 Interpretation of clinical trials John Cleland

Section 28 HIV
Section 29 Acute coronary syndromes

Nombulelo Magula
Stefan James

Section 61 Environment
Section 62 Occupational and regulatory 
aspects

Thomas Muenzel
Demos Katritsis

Section 30 Takotsubo syndrome Christian Templin Section 63 Economics and cost-
eff ectiveness Lorenzo Mantovani

Section 31 Chronic ischaemic heart disease William Wyns Part 7: Appendices

Section 32 Myocardial disease Perry Elliott Appendix 1 Cardiovascular  disease risk 
estimation

Section 33 Pericardial  disease Yehuda Adler Appendix 2 Patient reported outcome mea
sures


