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Разпространението на сърдечната недостатъч-
ност (СН) нараства като общия брой на засегнатите 
в световен мащаб е 26 млн., a в Европа – 15 млн. 
[3, 9]. Между 1 и 2% от общия брой на хоспитализа-
циите в Европа и САЩ са за СН [3]. Обществената 
значимост на заболяването се определя както от 
мащаба на разпространение, лошото качество на 
живот, високата смъртност – между 17 и 45% от хос-
питализираните за СН почиват в рамките на 1 годи-
на, високата честота на рехоспитализации, така и от 
голямата икономическа тежест, възлизаща на $108 

млрд. годишно [8]. От друга страна, разпростране-
нието на СН е дори подценявано, тъй като епиде-
миологичните данни, с които разполагаме обикно-
вено обхващат пациенти с клинично изявена СН, а 
тези които са с важни рискови фактори за СН или 
структурно увредени сърца, но без клинични симп-
томи на СН остават необхванати. Липсва ясен алго-
ритъм за оценка на дългосрочния риск от развитие 
на СН, а оттам и структурирана програма за пре-
венция на застрашените контингенти. Превенцията 
на СН и намаляването на смъртността поради СН 

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ,  
ИКОНОМИЧЕСКА ТЕЖЕСТ, ПРОГНОЗА

М. Токмакова
Кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив 

HEART FAILURE – PREVALENCE, ECONOMIC BURDEN, PROGNOSIS

M. Tokmakova
CClinic of Cardiology, University Hospital “Sv. Georgi” – Plovdiv 

Резюме. Обществената значимост на сърдечната недостатъчност (СН) се определя от мащаба на разпространение, лошо-
то качество на живот, високата смъртност и голямата икономическа тежест. Болните със СН често имат придру-
жаващи заболявания, допринасящи за повишаване на заболяемостта, хоспитализациите и смъртността. Въпреки 
множеството доказали се фармакологични агенти и възможности за лечение с устройства прогнозата на болните 
с хронична СН се подобрява бавно, а вътреболничната и едногодишната смъртност на болните с остра СН е 
обезпокояващо висока. Превенцията на СН и намаляването на смъртността поради СН са глобален здравен прио-
ритет. Придържането към актуалните препоръки за поведение и лечение на СН се свързва с подобрена прогноза.
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Summary. Heart failure (HF) has major public significance due to its growing prevalence, worsened quality of life, high mortality and 
huge economic burden. Co-morbidities frequently accompany HF thus contributing to increased morbidity, hospitalizations 
and mortality. Despite multiple evidence-based drug and device therapies outcomes of patients with chronic HF improve 
slowly and the in-hospital and 1 year mortality of patients with acute HF remain disturbingly high. Prevention of HF and 
reduction of mortality due to HF are a global health priority. Compliance with clinical practice guidelines is associated with 
improved outcome. 
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са глобален здравен приоритет на представения на 
16 май 2014 г. и широко подкрепен от световната 
кардиологична общност документ – „white paper” на 
Европейската асоциация по СН [22]. 

Като клиничен синдром диагнозата на СН се 
основава на информация от анамнезата, физикал-
ното изследване и някои допълнителни тестове. В 
практиката се използват Фрамингамските, Гьоте-
боргските и Бостънските критерии, както и тези на 
Европейското кардиологично дружество [23]. Общо-
то между тях е съчетаването на типични симптоми, 
физикални белези, характерни за СН, и свързване-
то им с данни от електрокардиограма или образно 
изследване. Европейските критерии задължително 
изискват обективизиране на сърдечната дисфунк-
ция, например с ехокардиография или друга ме-
тодика [20]. Намалената фракция на изтласкване 
(ФИ) на лява камера (ЛК) е класически критерий за 
систолна дисфункция респективно систолна СН, но 
е възможно да има систолна дисфункция при съх-
ранена ФИ. През последните 15 години се натрупа-
ха значително количество данни за болни със СН и 
съхранена левокамерна ФИ [15]. Съществуват две 
патофизиологични хипотези за СН със съхранена 
ФИ. Първата застъпва модел на прогресираща ле-
вокамерна диастолна дисфункция с последващо 
прогресивно намаляване на ФИ. Втората хипотеза 
разглежда СН с намалена ФИ и СН със съхране-
на ФИ като две различни състояния, развиващи се 
чрез отделни механизми, като и при двете е без-
порно съучастието на важни рискови фактори и 
коморбидности [24]. Според актуални данни между 
30 и 70% (средно около 50%) от болните със СН са 
със съхранена ФИ, като нивата на заболяемост и 
смъртност при тях не се различават от тези при бо-
лни със СН и намалена ФИ [16]. Дискусионен е въ-
просът коя е граничната стойност между нормална 
(съхранена) и намалена ФИ: > 40%, > 45%, > 50% 
или > 55%. Според диагностичните критерии на Ев-
ропейското кардиологично дружество (ESC), Аме-
риканската сърдечна асоциация (AHA), Американ-
ския колеж по кардиология (ACC), Фрамингамското 
и Олмстедското проучване съхранена ФИ е ≥ 50%, 
а в проучванията ADHERE, OTIMIZE-HF, CHARM-
Preserved и PEP-CHF като гранична стойност е 
приета ФИ > 40% [2, 7, 12, 17, 20, 23]. Към днешна 
дата препоръките за диагноза СН със съхранена 
ФИ включват задължително белези и/или симптоми 
на СН, данни за съхранена ФИ, доказателства за 
диастолна дисфункция или маркери за левокамер-
на дисфункция като хипертрофия, уголемено ляво 
предсърдие, предсърдно мъждене или увеличени 
плазмени натрийуретични пептиди [5]. 

Най-близки до реалната клинична практика са 
данните от международни болнични регистри за 

СН (ADHERE, OTIMIZE-HF, EHFS II, ESC-HF Pilot, 
ADHERE-AP, ALARM-HF и др.), които определят 
типичния профил на хоспитализирания болен със 
СН като мъж или жена (в 40-50% от случаите) на 
средна възраст между 70 и 75 ± 15 години [2, 3, 4, 
11, 12, 18, 21, 25]. Вариациите във възрастта са в 
зависимост от придружаващите рискови фактори и 
стандарта на живот, с преобладаване на по-млада-
та възраст в страните с развиващи се икономики. 
От етиологична гледна точка е безспорна ролята на 
рискови фактори, като артериална хипертония (АХ), 
захарен диабет (ЗД), исхемична болест на сърцето 
(ИБС), затлъстяване и тютюнопушене, за появата 
на СН [10, 19]. Исхемичната етиология е най-чес-
тата причина за СН, докато СН поради клапни бо-
лести, инфекции, неконтролирана хипертония или 
вродени малформации е по-характерна за развива-
щите се страни [3, 19]. Значителна част от болните 
със СН са с придружаващи заболявания – сърдечни 
и несърдечни, които допълнително допринасят за 
повишената заболяемост и смъртност и влошено-
то качество на живот [3, 25]. Точната преценка е 
затруднена поради филтрирането на тази инфор-
мация в рамките на включващите и изключващите 
критерии на различните протоколи на клиничните 
проучвания или неточните източници на информа-
ция, използвани от регистрите. Най-разпростране-
ните придружаващи сърдечни заболявания са ИБС, 
АХ, ПМ, а от несърдечните – ЗД, хронично бъбреч-
но заболяване (ХБЗ), хронична обструктивна бе-
лодробна болест. Остават недооценени състояния 
като депресия и нарушения на съня [3]. Данни от 
обсервационното проучване European Heart Failure 
Pilot Survey показват, че 74% от болните със СН са 
с поне едно придружаващо заболяване, от които 
41% с ХБЗ, 29% с анемия и 29% със ЗД. Като цяло 
болните със СН и коморбидитет са по-възрастни 
и с по-висок NYHA клас, а на географски принцип 
от Север на Юг и от Запад на Изток съответно с 
по-малко придружаващи заболявания [18]. Диабе-
тът, ХБЗ и анемията са независимо свързани със 
смъртността и хоспитализациите за СН [25]. 

Икономическата тежест на СН се измерва как-
то с директните разходи на здравноосигурителната 
система (хоспитализации, лечение, проследява-
не, диспансеризация и др.), така и с индиректните 
разходи на обществото, заради заболяемост, ран-
на смъртност и инвалидизация. Cook и съавт. пра-
вят анализ на глобалната икономическа тежест на 
СН за 2012 г. въз основа на данни от 197 държави, 
равняващо се на 98.7% от населението на земята, 
която възлиза на $ 108 млрд. годишно (60% директ-
ни, 40% индиректни разходи). Авторът отбелязва 
значителни различия в разходите за болни със СН 
между държавите с висок доход и тези с умерен и 
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нисък. В държавите с висок доход разходите на гла-
ва от населението се равняват на $ 69.75 годиш-
но и са предимно директни (2:1), обратно на тези 
с умерен и нисък доход – $ 2.76 годишно главно за 
сметка на индиректните разходи (1:9) [8].

Прогнозата на СН остава лоша въпреки зна-
чителното подобрение, постигнато през годините. 
След поставяне на диагнозата СН 50% от болни-
те преживяват до петата година и 10% до десе-
тата година [23]. Смъртността на хоспитализира-
ните пациенти със СН е между 17-45% в рамките 
на първата година, като от 2 до 17% умират още 
в болницата, а по-голямата част почиват до петата 
година [8]. С въвеждането на инхибиторите на ан-
гиотензин конвертиращия ензим и бета-блокерите 
като стандарт на лечение при болни с намалена 
ФИ на ЛК смъртността при СН бележи стабилна 
редукция, но остава с лоша прогноза. Gheorghiade 
и съавт. подчертават разликите в прогнозата меж-
ду амбулаторните и хоспитализираните болни със 
СН. Прогнозата на амбулаторните болни със СН е 
сигнификантно подобрена през последните 20 го-
дини с приложението на медикаментозни и неме-
дикаментозни средства с доказана полза, докато 
хоспитализираните за СН остават с висока честота 
на рехоспитализации [14]. Важен е фактът, че зна-
чителна част от рехоспитализациите са при болни 
със СН и съхранена ФИ, при които поради липса 
на доказателства лечебната стратегия е емпирич-
на [13]. Според проучване на Ангелов и Йотов от 
най-голямо значение за рехоспитализациите са ко-
морбидността и най-вече наличието на хронични 
белодробни заболявания, белодробна хипертония, 
значима трикуспидална регургитация и по-слабо на 
захарен диабет [1]. Данните от анализа на болнич-
ните регистри на Ambrosy показват средна продъл-
жителност на болничен престой между 4 и 20 дни и 
вътреболнична смъртност от 4 до 30% [3]. За хос-
питализираните пациенти придържането към офи-
циалните препоръки за лечение на СН в Северна 
Америка, Западна Европа и Япония е най-стриктно, 
а най-слабо е в развиващите се икономики на Из-
точна Европа и Азия [6]. Като цяло е нисък процен-
тът на имплантирани кардиовертер-дефибрилато-
ри и/или ресинхронизираща терапия. Европейското 
проспективното обсервационно проучване ESC-HF 
Pilot обхваща 136 кардиологични центъра в 12 евро-
пейски държави и регистрира 17.4% смъртност на 
първата година при хоспитализираните с остра СН 
и 7.2% при амбулаторните болни с хронична ста-
билна СН [18]. От болните с остра СН най-високи 
нива на смъртност и хоспитализации са наблюда-
вани в Южна Европа. В съгласие с общите тенден-
ции прогнозата на болните с хронична СН се подо-
брява бавно, а вътреболничната и едногодишната 

смъртност на болните с остра СН е висока, което 
авторите обясняват с липсата на значими промени 
във вътреболничното лечение на острата СН през 
последните десетилетия [18]. 

Заключение

Правилното поставяне на диагнозата и пър-
воначалното лечение бележат началото на дъл-
госрочните постоянни грижи към болния със СН. 
Придържането към актуалните препоръки за пове-
дение и лечение на СН е начин да бъде глобално 
подобрена прогнозата. Откриването и лекуването 
на пациенти в риск от развитие на СН, както и пови-
шаването на обществената информираност за СН 
са обективен начин за предпазване от заболяване-
то и намаляване на обществената и персоналната 
икономическа тежест.
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ВъВедение

Артериалната хипертония (АХ) е най-честото 
сърдечно-съдово заболяване, засягащо 20-50% от 
възрастната популация в развитите страни [1]. Пред-
сърдното мъждене (ПМ) е най-честата клинично зна-
чима аритмия, засягаща 1-2% от общата популация. 
Различните рискови фактори, клинични състояния и 
органни увреди, като АХ, захарен диабет, обезитас, 

сънна апнея, метаболитен синдром, напреднала въз-
раст, левокамерна хипертрофия, исхемична болест 
на сърцето, сърдечна недостатъчност, са определя-
щи за развитието на ПМ. Артериалната хипертония 
като независим рисков фактор увеличава двукратно 
риска за аритмията [2]. Дългогодишната АХ и особе-
но тази със субоптимален контрол води до левока-
мерна хипертрофия, дегенеративни промени по аор-
тата и аортната клапа, увеличаване на размера на 

ОТ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ДО ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ –  
ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЯВО ПРЕДСЪРДИЕ

А. Боризанова, Н. Златарева и А. Гудев
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FROM HYPERTENSION TO ATRIAL FIBRILLATION –  
ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT OF LEFT ATRIUM

А. Borizanova, N. Zlatareva and A. Goudev
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Резюме. Артериалната хипертония е най-честото сърдечно-съдово заболяване, а предсърдното мъждене е най- честата 
клинично значима аритмия. Двете заболявания често се изявяват едновременно при пациентите и честотата им 
се увеличава с възрастта. Съществуват различни рискови фактори и предразполагащи клинични състояния, во-
дещи до предсърдно мъждене, но въпреки всичко артериалната хипертония заема основна роля за възникване на 
аритмията. Няколко патофизиологични механизъма (структурни промени, неврохуморална активация, фиброза, 
атеросклероза и др.) са отговорни за поява на предсърдно мъждене. Целта на настоящия обзор е разглеждането 
на тези механизми, клиничното им значение и въвеждането на рискова стратификация на тази група пациенти.
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лявото предсърдие, хетерогенност на предсърдното 
провеждане и фиброза [3]. Всички тези изменения в 
структурата на ЛП и лявата камера благоприятстват 
развитието на ПМ [4-7].

ФиЗиология и патоФиЗиология 

Лявото предсърдие (ЛП) е не просто транспорт-
на кухина, а динамична структура, модулираща ле-
вокамерното (ЛК) пълнене. Това се осъществява 
чрез четирите фазови функции на ЛП [8-9] – фиг. 1: 

1. Фаза 1 – резервоарна функция (събирайки 
белодробния венозен кръвоток по време на ЛК сис-
тола);

2. Фаза 2 – проводна функция (транспорт на 
кръвотока към ЛК в ранна диастола);

3. Фаза 3 – активна контрактилна функция (оси-
гуряваща 15-30% от ЛК пълнене в късна диастола); 

4. Фаза 4 – сукционни сили на ЛП (ЛП се пълни 
самостоятелно в ранна систола).

European Journal of Echocardiography (2011) 12, 421-430 

Фиг. 1. Бримка ЛП обем-налягане

Тези функции се определят от ЛП релаксация, 
ригидност и контрактилни свойства [10]. При здра-
ви индивиди ЛП е кухина с високоеластични и рас-
тежими свойства и релативно ниско налягане, но 
в отговор на остро или хронично увреждане, тя се 
разтяга необратимо и става ригидна [11-13]. Левоп-
редсърдното ремоделиране е времеви зависещ 
адаптационен процес на регулация на кардиоми-
оцитите в отговор на влиянието на външни фактори 
[14]. Видът и обемът на ремоделиране зависят от 
силата и продължителността на въздействието на 
тези фактори. Основната проява на структурното 
ремоделиране е дилатация с промяна във функци-
ята на ЛП [11, 12].

Предсърдното ремоделиране се състои от 3 
компонента:

1. Електрическо ремоделиране – при бърза 
предсърдна честота промените във вътреклетъч-
ното калциево захващане водят до скъсяване на 
продължителността на акционния потенциал. Дори 
след продължителен епизод на ПМ и възстановява-
не на синусовия ритъм се наблюдава обратно елек-
трическо ремоделиране.

2. Контрактилно ремоделиране – появява се 
бързо. Абнормното калциево захващане при висо-
кочестотно ПМ води до загуба на контрактилитет. 
Именно това ремоделиране е причина за мозъч-
ните инсулти поради стаза на кръвта с предилек-
ция в левопредсърдното ухо – основен източник на 
тромби, водещи до артериални тромбоемболични 
инциденти.

3. Структурно тъканно ремоделиране, въз-
никващо за седмици или месеци. Свързва се с ми-
кро- и макроскопски промени в миокарда, водещи 
до контрактилна дисфункция и намален сърдечен 
дебит [15].

Нелекуваната АХ или АХ със субоптимален кон-
трол водят до левокамерна хипертрофия със след-
ните последици (фиг. 2):

1. Редуциран левокамерен къмплайънс, левока-
мерна ригидност и повишени налягания на пълнене.

2. Намален коронарен резерв.
3. Повишен стрес на левокамерна стена.
4. Активиране на симпатикусова нервна систе-

ма и ренин-ангиотензин-алдостеронова система.

Journal of Hypertension 2012, 30: 239-252

Фиг. 2. Предсърдно мъждене при различни нива на сърдечно-съ-
довия континуум

Като отговор на този процес в предсърдията се 
осъществява пролиферация и диференциация на 
фибробластите в миофибробласти с увеличаване 
на депозирането на съединителна тъкан и фибро-
за. Структурното ремоделиране води до електри-
ческа дисоциация и локална проводна хетероген-
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ност, имащи важна роля във възникването и задър-
жането на ПМ. Този електроанатомичен субстрат 
води до малки риентри кръгове, които стабилизи-
рат аритмията.

Роля на ехокаРдиогРаФията В оценка на  
Риска За ВъЗникВане на пРедсъРдно мъждене

Увеличаването на размера на ЛП, свързан с 
прогресията на предсърдното структурно ремоде-
лиране, има важна роля в инициирането и задържа-
нето на ПМ [16]. Оценката на левопредсърдния раз-
мер е предиктор за заболяемост и смъртност при 
много сърдечно-съдови заболявания. Напоследък 
индексираният обем на ЛП се налага като по-силен 
сърдечно-съдов рисков маркер от ЛП площ или ди-
аметър. Именно ЛП обем е увеличен при пациенти 
с пароксизмално ПМ и се смята, че е основен пока-
зател на ЛП ремоделиране [17, 18].

Измерването на ЛП обеми – максимален, мини-
мален и този преди предсърдната контракция (пре-
атриален) служат за оценка на фазовата функция 
на ЛП. Максималният обем на ЛП (LAV max) се из-
мерва в телесистолата на ЛК точно преди отваря-
нето на митралната клапа. Минималният обем (LAV 
min) се измерва в теледиастолата веднага след за-
тварянето на митралната клапа, а преатриалният 
обем (LAV PreA) се измерва при началото на P-въл-
ната на ЕКГ. Получените стойности трябва да бъдат 
индексирани според телесната площ. 

Резервоарната функция на ЛП се оценява 
чрез тоталния обем на изпразване (TEV) и тотал-
ната фракция на изтласкване (LATEF): 
TEV = LAVmax – LAVmin; 
LATEF = (LAVmax – LAVmin)/LAVmax x 100.

Проводната функция на ЛП се оценява чрез ЛП 
обем на пасивно изпразване (LAPEV) и ЛП пасив-
на фракция на изтласкване (LAPEF): 
LAPEV = LAVmax – LAVpreA, 
LAPEF = (LAVmax – LAVpreA)/LAVmax x 100.

ЛП помпена функция се оценява чрез калкули-
ране на обема на ЛП активно изпразване (LAAEV) и 
фркацията на активно изпразване (LAAEF): 
LAAEV = LAVpreA – LAVmin, 
LAAEF = (LAVpreA – LAV min)/ LAVpreA x 100.

При пациентите с АХ и пароксизмално ПМ и 
трите обема са увеличени, съпоставени с пациен-
ти само с АХ [19]. Стойност на LAVImax > 20.9 ml/
m2 е предиктор за пароксизмално ПМ със сензитив-
ност 80% и специфичност 51%. Същите автори до-
кладват стойности на LAAEF ≤ 0.45 за предикция 
на пароксизмално ПМ със сензитивност 74% и спе-
цифичност 55%. Освен фазовата функция на ЛП в 
това проучване авторите оценяват ЛК маса, диас-
толни скорости от митрална спектрограма, както и 

скоростите от пулсов тъканен Doppler на медиален 
и латерален митрален клапен анулус. Установява 
се увеличение на ЛК маса, Е/Е‘ при пациентите с 
АХ и пароксизмално ПМ. От тъканния Doppler-ана-
лиз на скоростите на латералния митрален клапен 
анулус се установяват сигнификантно по-ниски 
стойности на Аa при пациентите с АХ и парокси-
змално ПМ, като стойности Аа ≤ 0.11 m/s са предик-
тори за пароксизмално ПМ със сензитивност 67% и 
специфичност 45%.

При друга група пациенти с АХ с пароксизмално 
ПМ са оценявани същите ехокардиографски пара-
метри [20] и се установяват следните зависимости, 
илюстрирани на табл. 1.

Таблица 1. Ехокардиографски параметри за детекция 
на ПМ при хипертензивни пациенти

Променливи Сензитив-
ност, %

Специфич-
ност, %

Диагностич-
ност, %

PPV, 
%

LA dimension > 41 mm 72 67 71 69
LAVI > 32.0 mL/m2 82 66 74 71
LAVVA > 0.50 ml.m-2/cm.s-1 75 87 81 85
LAVVAa > 3.6 ml.m-2/cm.s-1 78 84 82 81
LAVIpreA/A > 0.36 ml.m-2/cm.s-1 80 85 83 84
LAVIpreA/Aa > 2.7 ml.m-2/cm.s-1 82 91 86 90
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С най-висока сензитивиност и специфичност 
авторите докладват съотношението на LAVIpreA/А 
> 0.36 ml.m-2/cm.s-1 и LAVIpreA/ Aa > 2.7 ml.m-2/
cm.s-1 като предиктор за възникване на парокси-
змално ПМ при пациенти с АХ като независим ри-
сков фактор. Причината за тези стойности е нару-
шената помпена функция на ЛП в условие на АХ.

Тук е важно да се отбележи, че ЛП функция 
може да бъде влошена преди увеличаване размера 
и обема на ЛП. В този случай ранната оценка на 
ЛП дисфункция е важен предиктор за възникване 
на ПМ.

Оценката на ЛП механика чрез strain и strain 
rate (SR) ехокардиография през последните годи-
ни се наложи като точен метод, давайки ни сен-
зитивни и репродуцируеми индекси на миокардна 
дисфункция. Чрез тази методика се диагностицират 
най-ранните промени в механиката на ЛП при АХ, 
още преди да е настъпило структурно ремоделира-
не – ЛП дилатация.

Cameli и сътр. [21] установяват прогресивна 
редукция на ЛП strain при пациенти с АХ и запазе-
ни размери и обеми на ЛП. Освен това пациенти-
те с АХ в ранен стадий без данни за увеличаване 
на ЛК маса, показват рано ниски стойности в ЛП 
strain дори преди да възникне диастолна дисфунк-
ция (фиг. 3). 
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Kokubu и сътр. [2] докладват ниски стойности на 
ЛП систолен SR при хипертензивни пациенти неза-
висимо от това дали ЛП е дилатирано, или не. В 
тяхното проучване хипертензивните пациенти са с 
нормален размер на ЛП и са SR- 2.19 s-1, съпоста-
вен със стойностите при здрави индивиди 2.53 s-1.

Други автори [23] съпоставят получените резул-
тати от средния SR на хипертензивни пациенти с 
нормални размери на ЛП – 1.31 ± 0.50 s-1 със здра-
ви контроли 2.28 ± 0.49 s-1.

 В друго проучване [24] авторите установяват 
ниски стойности на пиков предсърден лонгитуди-
нален strain и предсърдния лонгитудинален strain в 
късна диастола, както и на strain rate при камерна 
систола и в ранна диастола. Това доказва ранно на-
рушение на резервоарната и проводната функция 
на ЛП при сравнително късно засягане на помпена-
та функция.

В нашата клиника изследвахме хипертоници с 
пароксизмално предсърдно мъждене, веднага след 
възстановяване на синусов ритъм и 1 месец след 
това. Установихме подобряване на левопредсърд-
ния strain, корелиращ с намаляване на индексира-
ния обем и увеличаване на фракцията на изпразва-
не на ЛП. Тези резултатите се свързват с левопред-
сърдния stunning, левопредсърдното ремоделира-
не и подобряването на механичната функция на ЛП 
след успешно възстановяване на синусовия ритъм. 
Получените стойности обаче са по-ниски, сравнени 
със здрави контроли, което подкрепя резултатите 
от други изследвания за нарушения във функцията 
на ЛП при АХ [25].

Aртериалната хипертония води до увеличаване 
на размера на ЛП и нарушаване на функцията му, 
като първоначално се засяга резервоарната и про-
водната и по-късно помпената функция. Ранното 
диагностициране на ЛП дисфункция е от важна кли-

нична значимост, защото е възможно да се запази 
резервоарната функция на ЛП при добър контрол 
на АХ, без да се достига до ЛП дилатация и после-
диците ù – възникване на ПМ. 

Заключение

Артериалната хипертония е независим рисков 
фактор за възникване на ПМ. Смята се, че ПМ е отго-
ворно за 20% от исхемичните мозъчно-съдови инци-
денти, като вероятно този процент е доста по-голям, 
като се има предвид честотата на криптогенните ин-
султи. Друга последица от ПМ е влошаване на когни-
тивните функции, повишаване честотата на хоспита-
лизациите и влошеното качество на живот. Първич-
ната профилактика на ПМ се свързва с контролиране 
на рисковите фактори за възникването му. Ранната 
детекция на ЛП дисфункция при хипертензивни па-
циенти е с изключително важна клинична стойност 
с оглед запазване на резервоарната функция на ЛП 
и предпазването от структурното му и функционално 
ремоделиране. Това от своя страна би намалило епи-
зодите на пароксизмално ПМ и съответните небла-
гоприятни последици. Именно ранната детекция на 
нарушенията в механиката на ЛП се установяват чрез 
новите ехокардиографски методики strain и strain rate. 
Необходимо е валидиране на стойностите, получени 
чрез тази методика, и налагането им като предиктори 
за ранна първична профилактика на ПМ.
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УВод 
През последните години се наблюдава непре-

къснато нарастващ интерес към оценката на арте-
риалните съдове. Активно се изучава влиянието на 
артериалното налягане върху съдовата стена. От-
давна е известно, че стойностите на брахиалното 
артериално налягане (БАН) се използват за диагно-
стициране на хипертонията и ефекта от провежда-
ното лечение. Високите стойности на артериалното 

налягане са всепризнат рисков фактор за сърдеч-
но-съдови заболявания и силен предиктор, опреде-
лящ прогнозата на пациентите [12, 26, 28, 32]. 

Интересът на изследователите основателно е 
насочен към измерването на централното аортно 
налягане (ЦАН). Многобройни проучвания доказ-
ват корелацията между ЦАН и сърдечно-съдовите 
усложнения: левокамерна хипертрофия, сърдечна 
недостатъчност, исхемична болест на сърцето, хро-

НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО АОРТНО НАЛЯГАНЕ – МАРКЕР  
ЗА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК

Н. Георгиева, Д. Сомлева, Н. Златарева и А. Гудев
Клиника по Кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, МУ – София

NONINVASIVE MEASUREMENT OF CENTRAL AORTIC PRESSURE – A MARKER  
FOR ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK

N. Georgieva, D. Somleva, N. Zlatareva and A. Goudev
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Резюме. Измерването на брахиалното артериално налягане продължава да се използва като златен стандарт за оценка на 
сърдечно-съдовия риск. Все повече доказателства се появяват в литературата, които установяват предимствата 
на измерване на централното аортно налягане пред периферното като по-надежден предиктор за органна увреда 
при сърдечно-съдови заболявания. Определянето на централното аортно налягане ще доведе до по-добра оценка 
на сърдечно-съдовия риск при симптомни и асимптомни пациенти. Неинвазивното му измерване в клиничната 
практика прави възможно приложението му за ранна диагноза на субклинична органна увреда, започването на 
ранно, адекватно лечение и предотвратяването прогресията на заболяването. 
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нична бъбречна недостатъчност и мозъчносъдова 
болест [15, 18, 23]. Повишеното ЦАН е свързано 
с редица патофизиологични механизми, водещи 
до хипертрофия на лявата камера, нарушена ми-
окардна перфузия, ремоделиране на каротидните 
артерии. Все повече доказателства потвърждават 
факта, че ЦАН е по-надежден прогностичен фак-
тор за сърдечно-съдов риск, отколкото БАН [29, 
31]. Съществува разлика между стойностите на пе-
риферното и централното аортно налягане. ЦАН е 
налягането, което пряко въздейства на жизнените 
органи. Ето защо неговото определяне е по-силен 
предиктор за тяхната увреда. В много проучвания 
се наблюдава едновременно развитие при едни и 
същи пациенти на коронарни инциденти, бъбречно 
заболяване, мозъчен инсулт, което означава, че в 
основата им вероятно лежат едни и същи патофи-
зиологични механизми. 

центРално аоРтно налягане

Централното аортно налягане е налягането из-
мерено в аортата, осигуряващо тъканната и орган-
на перфузия.

Пулсовата вълна, генерирана от съкращаване-
то на лявата камера, се разпространява от аортата 
към периферните артериални съдове. Успоредно с 
това се формира отразена вълна, движеща се в об-
ратна посока – от периферията към центъра. Когато 
съдовете са здрави и не са загубили еластичността 
си, скоростта е по-малка и двете вълни се сливат 

по-късно във фазата на сърдечния цикъл по вре-
ме на диастола, увеличават централното диастол-
но артериално налягане и подобряват коронарната 
перфузия. При патологични промени в съдовата 
стена, свързана със загуба на еластични свойства 
и увеличаване на съдовата ригидност, скоростта 
на отразената вълна нараства, в резултат на което 
сливането на идващата и отразената пулсова въл-
на става по-рано, по време на систола. Това води 
до повишаване на централното аортно систолно и 
пулсовото налягане (ПН) и до редукция на централ-
ното аортно диастолно налягане [13, 44].

Повишеното централно систолно и пулсово на-
лягане нарушават функцията на мозъчните съдове, 
осъществяващи мозъчния кръвоток, вследствие на 
което нараства риска от инсулт [27]. Увеличеното 
ЦАН и ПН водят до нарастване на следнатовар-
ването на лява камера, което води до равитие на 
левокамерна хипертрофия и сърдечна недостатъч-
ност [26] Увеличеното следнатоварване и намале-
ната коронарна перфузия повишават риска от ми-
окардна исхемия. 

На фиг. 1 схематично е представена кривата 
на пулсовата вълна. Изобразени са систолното, 
диастолното и пулсовото налягане. Отразено е по-
вишаването на налягането в аортата по време на 
систола, вследствие на сливането на идващата и 
отразената пулсова вълна, известно като аугмента-
ционно налягане (АН). Отношението на АН и пул-
совото налягане се означава като аугментационен 
индекс (АИ).

(Адаптирано по Canadian Journal of Cardiology 30, 2014)

Фиг. 1. Централно аортно налягане
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иЗмеРВане на центРално аоРтно налягане

Съществуват редица методи за оценка на цен-
тралното аортно налягане. Златен стандарт за 
оценка на ЦАН са инвазивните методи, при които 
чрез сърдечна катетаризация със сензор се измер-
ва и записва налягането във възходящата аорта. 
Тези методи са точни, но неприложими за рути-
нен скрининг в популацията [20]. Поради това са 
разработени и валидирани различни неинвазивни 
методики за оценка на ЦАН. Те включват: аплана-
ционна тонометрия, ехотракинг системи и плетиз-
мография. 

Повечето неинвазивни методи за оценка на 
ЦАН са разработени на принципите на аплана-
ционна тонометрия и генерална трансферна функ-
ция (AtCor Medical; HealthSTATS; Omron), където 
се прави запис на пулсовата вълна с тонометър, 
измерват се стойностите на артериалното наля-
гане на периферна артерия и чрез математически 
модели се получават кривите на налягане в аорта-
та [18, 20]. 

Измерването на каротидното артериално наля-
гане е сурогатен маркер за неинвазивно определя-
не на централното аортно налягане, поради близко-
то разстояние на сънната артерия и аортата. Отра-
зената вълна на налягането в каротиса се записва 
на базата на директна апланационна тонометрия и 
се мащабира със средното и диастолното наляга-
не. Въпреки това този метод се оказва трудоемък и 
неподходящ при голяма част от пациентите с обе-
зитас. Съществува и риск, макар и в малка степен, 
от амплификация между наляганията в аортатата 
и сънната артерия, която може да доведе до фал-
шивоповишени стойността на централното аортно 
налягане [20, 21].

Другa методика е измерването на пулсова-
та вълна на радиалната и каротидната артерия – 
сравнение между средното диастолно налягане и 
централното аортно налягане. Получените криви 
от средното артериално и диастолното налягане 
се калибрират и прилагат към кривата за аортно-
то налягане – изчислява се ЦАН чрез трансферна 
функция [20, 35].

Анализът на пулсовата вълна е алтернативен 
метод, където се прави запис на отразената вълна 
от периферна артерия и се калибрира с кривите 
на централното аортно налягане, използвайки раз-

лични видове вградена трансферна функция. При 
по-възрастни пациенти отразената вълна образу-
ва пика на систолното аортно налягане, докато в 
периферните артерии тя образува по-късен пик, 
несъответстващ на максималното систолно наля-
гане [20]. 

Недостатъци на тази апаратура са, че е време-
емка, зависима от оператора и в повечето случай 
дава моментна стойност на ЦАН. Друг недостатък 
на апланационната тонометрия е, че е възможно 
при неправилно измерване на наляганията, отразе-
ната вълна да се калибрира с кривите на брахиал-
ното систолно и диастолно налягане и да доведе до 
фалшиво повишени стойности на ЦАН [20]. 

Плетизмографията е неинвазивен методи за 
оценка на оклузията на периферните артериални 
съдове. Съществуват проучвания, сравняващи пле-
тизмографията и брахиалните осцилометри за из-
мерване на ЦАН чрез периферното артериално на-
лягане. Дали измерването на ЦАН с плетизмограф 
е надежден метод за стратифициране на ССР, под-
лежи все още на изследвания.

Ехотракинг-техниката калибрира вълните, отра-
зени от налягането върху артериалната стена, чрез 
математически алгоритъм (WTS, Pie Medica), из-
ползвайки ултрасонографски 3.5 MHz трансдюсер. 
Отразената вълна, може да бъде записана неинва-
зивно с променлива възпроизводимост, което поз-
волява оценка на еластицитета и дава представа за 
оказваното вътресъдово аортно налягане.

Днес са разработени нови апаратури, които из-
бягват много от недостатъците на предходните ус-
тройства, дават възможност за лесно измерване на 
ЦАН, независимо от оператора, както и за просле-
дяването му за 24-часов период. 

Mobil-O-Graph 24h PWA Monitor (фиг. 2) е вали-
диран апарат за 24-часов мониторинг на ЦАН. Това 
е първото устройство, използващо автоматизиран 
брахиален осцилометричeн метод за неинвазивна 
оценка на ЦАН в рамките на едно измерване. Из-
ползва се трансферна функциия, която е валиди-
рана в редица изследвания [36, 39, 43] и показва 
тясна връзка на изчисленото централно налягане 
с измерените криви на наляганията в брахилната 
артерия. Апаратът дава възможност за измерване 
освен на ЦАН и на скоростта на пулсовата вълна 
(СПВ), аугментационният индекс, общото съдово 
съпротивление и ударния обем на сърцето.
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центРално аоРтно налягане – клинично 
Значение

Таргетни органи, като сърце, мозък и бъбреци, 
са изложени на въздействието на ЦАН. През по-
следните 12 години са публикувани проучвания, 
които доказват тясната връзка между повишени 
стойности на ЦАН и сърдечно-съдовия риск (ССР). 

В редица проучвания е установено, че ЦАН коре-
лира със сурогатни маркери за ССР като дебелината 
интима–медия [16, 28], левокамерната маса [30, 38].

Kass и сътр. изследват съдовата хемодинамика 
на участниците във Framingham Offspring Cohort и 

установават, че повишената съдова ригидност, по-
вишената пулсова амплитуда и аугментационният 
индекс се свързват с повишен риск за възникване 
на фатална хипертония [15, 41]. 

През 2002 г. Safar и сътр. публикуват първи-
те клинични доказателства за предимството за 
измерване на централното аортно налягане в 
сравнение с периферното (фиг. 3). При пациенти 
с краен стадий на бъбречно заболяване, ЦАН в 
сънната артерия е по-силен предиктор за обща и 
сърдечно-съдова смърт в сравнение с перифер-
ното [31].

(http://www.iem.de/)

Фиг. 2. Mobil-O-Graph 24h PWA Monitor, I.E.M.

(Адаптирано по  Hypertension. 2002; 39: 735-8)

Фиг. 3. Преживяемост на пациентите с краен стадий на бъбречно заболяване според стойностите на централно аортно налягане 
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В REASON намаляването на индекса на ЛК 
маса корелира по-силно с понижаване на стой-
ностите на ЦАН в сравнение с тези на брахиалното 
налягане [10]. 

В подпроучването CAFÉ на ASCOT е доказано, 
че понижението на ЦАН, корелира с по-добра про-
гноза при пациенти на терапия с периндоприл/ам-
лодипин в сравнение с тези на терапия с атенолол/
бендрофлуметиазид, при сходни стойности на бра-
хиалното артериално налягане – фиг. 4 [40]. 

Данните от Strong Heart Study обобщават, че 
централното налягане прогнозира неблагоприятни 
сърдечно-съдови събития с по-голяма доказател-

ствена сила от брахиалното пулсово налягане, не-
зависимо от традиционните рискови фактори, като 
възраст, тютюнопушене, пол и холестерол [7, 18, 
19, 41]. Освен това, данните от същото проучване 
показват, че при 5-годишно проследяване на цен-
тралното и периферното артериално налягане, по-
вишаването на ЦАН с над 50 mm Hg удвоява риска 
от инфаркт или инсулт както при мъжете, така и при 
жените, независимо от възрастта или наличието на 
захарен диабет [28] – фиг. 5.

В проучванията ANBP2 [42], LIFE [8], ASCOT [9], 
ACCOMPLISH [14] понижението на ЦАН се асоции-
ра с по-добра клинична прогноза за пациентите. 

(Адаптирано по  Hypertension. 2001; 15 (suppl 1): S69-S73)

Фиг. 4. Ефект на терапия с периндоприл/амлодипин в сравнение с атенолол/бендрофлуметиазид върху  
стойностите на централно и брахиално артериално налягaне

(Адаптирано по J Am Coll Cardiol 27-10-2009,54:1730-1734)

Фиг. 5. Сравняване на СС риск и централно аортно налягане на участниците в Strong Heart Study 
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Заключение

Централното аортно налягане е налягането, 
на което директно са изложени прицелните органи 
(сърце, мозък, бъбреци). То има по-голяма предик-
тивна стойност за регистриране на субклинична и 
клинична органна увреда в сравнение с периферно-
то брахиално налягане [11, 27, 33]. Усъвършенства-
нето на неинвазивните методики за рутинното му 
измерване в клиничната практика ще подпомогне 
по-широкото му приложение, което ще подобри 
рисковата стратификация на пациентите, ранно за-
почване на терапия преди клинична изява на забо-
ляването и мониториране ефекта от лечението. 
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УВод

Нормалната левокамерна (ЛК) функция зависи 
от координираната дейност на надлъжните (лон-
гитудинални) и циркумферентно (екваториално) 
ориентираните мускулни фибри. Лонгитудиналните 
фибри са предимно субендокардно разположени и 

поради това са по-чувствителни към исхемия (фиг. 
1). Съкращението по дългата ос на сърцето започва 
преди съкращението по късата ос.

Терминът strain, известен още като миокардна 
деформация, се използва, за да се опише удължа-
ването, скъсяването или удебеляването на различ-
но ориентираните миокардни фибри [12, 15, 22]. 

ЕХОКАРДИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИОКАРДНИЯ STRAIN

И. Даскалов и В. Петрова 
Клиника "Спешна терапия", Военномедицинска академия – София 

ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT OF MYOCARDIAL STRAIN

I. Daskalov and V. Petrova 
Clinic of Emergency Care and Therapy, Military Medical Academy – Sofia

Резюме. Ехокардиографските strain изображения се използват за количествен анализ на регионалната ЛК функция и меха-
ника. Най-често клинично приложение намират при исхемия и инфаркт, както и при диссинхрония на лявата каме-
ра, когато са налице индикации за кардиоресинхронизираща терапия. Постига се по-точна диагностична оценка, 
могат да се ръководят терапевтични интервенции и да се прогнозират резултати от лечение. За да се изчислят 
strain показателите и техните производни, при ехокардиографските апарати среден клас се използва тъканен до-
плер и получените скорости се обработват постпроцедурно. При високият клас апарати, всички миокардни скорост-
ни показатели и техните производни се изчисляват на базата на speckle tracking в 17-сегментен модел на ЛК, като 
автоматично се калкулират камерните обеми и ФИ. Магнитният резонанс и компютърната томография са възможни 
и полезни диагностични алтрнативи за изследване на миокардната деформация. 

Ключови думи: миокардна деформация, strain изображения, speckle tracking, ротационен strain, кардиоресинхронизираща терапия. 
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Summary. Echocardiographic strain imaging has been developed as a means to objectively quantify regional myocardial function. The 
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Фиг. 1. Ориентация на миокард-
ните фибри в стената на лява-
та камера (модификация по H. 
Tanaka)

Традиционно степента на деформация се изра-
зява със следната формула: 

ε = ΔL/L0, където
ε е деформацията, 
ΔL е промяната в дължината на миокардните 

фибри, 
L0 е първоначалната им дължина. 
Ехокардиографски регионалната миокардна де-

формация може да се опише с четири вида strain 
[11, 12, 13] – лонгитудинален, циркумферентен, 
радиален и ротационен (фиг. 2). Лонгитудиналният 
strain се изследва от апикален четирикухинен срез, 
докато останалите – от парастернален срез по къ-
сата ос. 

Фиг. 2. Видове strain – 
лонгитудинален, радиа-
лен, циркумферентен и 
ротационен (модифика-
ция по H. Tanaka)

иЗследВане на миокаРдната деФоРмация 
чРеЗ тъканна доплеР ехокаРдиогРаФия 
(тде)

ТДЕ е обективен метод за измерване на скорос-
тите на миокарда. Ако скоростта се интегрира във 
времето, се получава деформацията на миокарда 
(strain). Скоростта на деформация (strain rate) [3, 
4] се дефинира като разликата в скоростите на две 
точки от миокарда, разделена на разстоянието меж-
ду тях: ε = V1 − V2/L, където: 

ε е скоростта на деформация, 
V1 е скоростта в точка 1, 

V2 е скоростта в точка 2 и 
L е разстоянието между двете точки, обикнове-

но около 10 mm (фиг. 3). 

Фиг. 3. ТДЕ изобразяване на тъканните скорости, скоростта на 
деформация и миокардната деформация (модификация по S. 
Urheim)

Разликата в скоростите на двете точки от ми-
окарда зависи само от контракцията или релакса-
цията на миокарда между тях, тъй като двете точки 
се движат еднакво с цялото сърце. Целта на тези 
изчисления е да се определи дали даден участък 
от миокарда се съкращава самостоятелно или бива 
теглен пасивно от околните здрави участъци [3].

Недостатък на ТДЕ метода е, че е ъгъл-зави-
сим. Това означава, че доплеровият ъгъл на про-
никване е необходимо да съвпада оптимално с по-
соката на движение на миокардната стена [16, 23]. 
Поради това оптималният срез, който се използва 
за определяне на лонгитудиналното скъсяване и 
удължаване, е апикалният [23]. 

иЗследВане на strain чРеЗ speckle 
tracking echocardiography 

Speckle tracking echocardiography (STE) е нов 
ехокардиографски метод, който за разлика от ТДЕ e 
ъгъл-независим [10]. Чрез него може да се изчисли 
миокардната деформация в различни равнини от 
една позиция и в един сърдечен цикъл [2]. Методът 
използва компютърен алгоритъм за постпроцеду-
рен анализ с предварително записани изображения 
в сивата скала на двуразмерна ехокардиография 
[18, 20]. Точките (speckles) се създават чрез интер-
ференция на ултразвуковите лъчи с миокарда, като 
целта е да кумулира малък сегмент със стабилен 
еднороден точков образ [5]. Програмата автоматич-
но разделя миокарда на блокове от пиксeли, про-
следявайки ги като стабилни групи от „спекъли“. 
Следващите кадри показват новото местоположе-
ние на тези „спекъли“ (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Диаграма на strain, определен чрез STE в парастерна-
лен срез по къса ос. Наблюдава се промяна в местоположението 
на спекълите в миокарда от кадър в кадър (модификация по Y. 
Notomi)

Промяната на местоположението от кадър 
в кадър показва движението на миокарда, като 
предоставя пространствени и времеви данни, 
използвани за изчисляване на миокардната ско-
рост. Времевите данни служат за определяне на 
деформацията. Чрез проследяване на точките 
лесно могат да бъдат изчислени деформацията, 
скоростта на деформация, тъканните скорости и 
ЛК ротация [2]. Успешно може да се определи ми-
окардната деформация в множество ЛК сегмен-
ти (глобален strain), за всеки сегмент (сегментен 
strain) и за всяка коронарна зона (териториален 
strain) (фиг. 5).

Фиг. 5. Определяне на лонгитудинален strain при нормална (А) 
и при дилатирана лява камера (Б) чрез STE. При нормална лява 
камера пиковият лонгитудинален strain дистига от −16.5% до 
−1.5%, докато при дилатираната камера с намалена фракция на 
изтласкване се наблюдава снижаване на пиковия strain до −8.0% 
(модификация по J. Gorcsan)

Възпроизводимостта е най-добра за лонгиту-
диналния и циркумферентния strain и по-ниска за 
радиалния, вероятно поради по-висока плътност и 
гъстота на точковите образи, както и поради наслоя-
ване на скоростния им вектор в радиална посока [5]. 

Преди въвеждането на STE единственият 
ъгъл-независим метод за изследване на ЛК дефор-
мация и ротация е бил сърдечният магнитен резо-
нанс. Въпреки че остава златен стандарт за оценка 
на ЛК деформация, използването му е ограничено 
поради високата цена на изследването, дългото 
време за анализ и изискването за ниска сърдечна 
честота [9, 12]. Данните от проучвания показаха, че 
STE може да бъде достатъчно точна и надеждна 
алтернатива. 

иЗчисляВане на strain пРи миокаРдна 
исхемия

При исхемия се наблюдава абнормно движение 
на миокардните стени (нарушена кинетика) в зони-
те с нарушено кръвоснабдяване. Исхемичните зони 
биват пасивно теглени от съседните неисхемични 
участъци при тяхната контракция. Този феномен 
е трудно да бъде оценен визуално чрез стрес-ехо-
кардиографията. Предимство има измерването на 
миокардния strain, защото може да диференцира 
пасивното от активно движение на миокарда [19]. 

След миокарден инфаркт (МИ) некротичната 
тъкан в засегнатия регион изтънява и се разширя-
ва. Този патологичен процес се нарича инфарктна 
експанзия. Измерването на лонгитудиналния strain 
в зоната на експанзия чрез ТДЕ показва лонгиту-
динално удължаване вместо нормалния образ на 
скъсяване. Радиалният strain в инфарктната зона 
показва миокардно скъсяване [4] (фиг. 6). 

Фиг. 6. Радиален strain изображение при МИ. Наблюдава се нор-
мално радиално удебеляване в неинфарктната зона и миокард-
но скъсяване в региона на инфаркт. LV – лява камера, RV – дяс-
на камера (модификация по G. Derumeaux)

 
Миокардният strain има предимство при оценка 

на миокардната жиснеспособност в сравнение със 
стрес-ехокардиографията. Методът има по-висока 

A

Б



И. Даскалов и В. Петрова24

специфичност и чувствителност при проследяване-
то на пациенти девет месеца след байпас опера-
ции и перкутанни коронарни интервенции след МИ 
[15]. За оценка на виталността чрез strain по-голяма 
чувствителност и специфичност има ТДЕ в сравне-
ние със STE [2].

миокаРден strain пРи пациенти, кандидати 
За каРдиоРесинхРониЗиРаща теРапия

Определянето на миокардния strain чрез ТДЕ и 
STE се използва за оценка на диссинхрония при па-
циенти с ляв бедрен блок (ЛББ) и ФИ < 35%, които 
се обсъждат за кардиоресинхронизираща терапия 
(CRT) [1]. Клиничният интерес е фокусиран върху 
диссинхронията поради няколко причини. Тя е ос-
новен критерий за имплантиране на устройството 
и липсата е свързана с по-висок риск от влошаване 
на състоянието и смърт. ЛК диссинхрония е предик-
тор на ЛК ремоделиране [6, 10]. 

Началните изследвания за диссинхрония са се 
извършвали чрез ТДЕ, като са се сравнявали лонги-
тудиналните миокардни скорости в апикален чети-
рикухинен срез [8, 14, 24]. Изчислявала се е разли-
ката в пиковите скорости и времето за достигане до 
пикова скорост (Ts) на две противоположни стени 
на ЛК, едната от които със забавена механична ак-
тивация (Yu индекс) [24]. Редукцията на времената 
за достигане до пикова систолна скорост на септум 
и задна стена, подобряването на ФИ и редуцира-
нето на ТСО > 15% са предиктори за успешно ЛК 
ремоделиране след имплантацията на CRT [1]. 

Пациентите, подлежащи на изследване за 
диссинхрония, обичайно са с големи сферични сър-
ца. За изчисляването на миокардния strain по-голя-
мо приложение намира STE, тъй като e ъгъл-неза-
висим метод. Чрез STE се анализират лонгитудина-
лен, радиален, циркумфeрентен и трансверзален 
strain. Радиалният и трансверзалният strain отразя-
ват миокардното задебеляване и имат положителни 
криви (фиг. 7 и 10). Циркумферентният и лонгитуди-
налният strain отразяват миокардното скъсяване и 
имат отрицателни криви (фиг. 8 и 9). 

Диссинхронията, наблюдавана при ЛББ, се 
характеризира със забавено радиално удебеля-
ване първоначално на септума, последвано от 
задната и латерална ЛК стена. Радиалният strain 
има най-голямо клинично приложение. Лонгитуди-
налният и циркумферентният strain са с по-ниска 
чувствителност и специфичност [1]. За доказване 
на ЛК диссинхрония е необходимо да се дефини-
ра разлика във времената до достигане на пиков 
strain между септума и задната стена на ЛК. При 
разлика ≥ 130 ms се наблюдава най-добър отговор 
към CRT [20]. 

Фиг. 7. А – радиална strain крива, получена чрез STE по парас-
тернална къса ос, при пациент с нормална ФИ на ЛК. Наблюдава 
се припокриване на пиковите strain криви. Б – радиална strain 
крива при пациент със сърдечна недостатъчност и ЛББ, показан 
за CRT. Наблюдава се забавяне в активирането на задната сте-
на на ЛК спрямо септума, съответно с раздалечаване на двете 
strain криви (стрелка) (модификация по M. S. Suffoletto)

Фиг. 8. А – циркумферентна strain крива, получена чрез STE по 
парастернална къса ос, при пациент с нормална ФИ на ЛК. На-
блюдава се припокриване на пиковите strain криви. Б – циркумфе-
рентна strain крива при пациент със сърдечна недостатъчност и 
ЛББ, показан за CRT. Наблюдава се забавяне в активирането на 
задната стена на ЛК спрямо септума, съответно с раздалечаване 
на двете strain криви (стрелка) (модификация по M. S. Suffoletto)

A

Б

A

Б
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Фиг. 9. А – лонгитудинална strain крива, получена чрез STE в 
апикален четирикухинен срез, при пациент с нормална ФИ на 
ЛК. Наблюдава се припокриване на пиковите strain криви. Б – 
лонгитудинална strain крива при пациент със сърдечна недос-
татъчност и ЛББ, показан за CRT. Наблюдава се забавяне в 
активирането на латералната стена на ЛК спрямо септума, съ-
ответно с раздалечаване на двете strain криви (стрелка) (моди-
фикация по M. S. Suffoletto)

Фиг. 10. А – трансверзална strain крива, получена чрез STE в 
апикален четирикухинен срез, при пациент с нормална ФИ на ЛК. 
Наблюдава се припокриване на пиковите strain криви. Б – тран-
сверзална strain крива при пациент със сърдечна недостатъчност 
и ЛББ, показан за CRT. Наблюдава се забавяне в активирането на 
задната стена на ЛК спрямо септума, съответно с раздалечаване 
на двете strain криви (стрелка) (модификация по M. S. Suffoletto)

3-d ste
Най-новият неинвазивен метод за оценка на ме-

ханичната активация на ЛК и диссинхрония е 3-D 
STE [21, 22]. Основава се на принципа на цветното 
кодиране на ЛК, като камерата е разделена на 17 
сегмента (цветно картографиране). Намира прило-
жение при пациенти, кандидати за CRT, както и при 
пациенти, подложени на аблация по повод арит-
мии. Проследява се механичната активация на все-
ки сегмент на ЛК, както и времето за достигане на 
пиков strain [22]. При нормална електрическа актив-
ност импулсът върви от септума към върха, след 
което се връща обратно по ЛК стени. Наблюдава се 
синхронност на ЛК съкращение и съответно припо-
криване на strаin кривите (фиг. 11). При пациенти с 
ЛББ и диссинхрония 17-те сегмента на ЛК се акти-
вират по различно време. Основното приложение 
на 3-D STE е да открие кои сегменти се съкращават 
по-късно в сравнение с нормалните. Най-често из-
ползван е радиалният strain, при който се наблюда-
ва ранен пиков strain на септума и забавено активи-
ране на задно-латералната стена (фиг. 11). 

Фиг. 11. А – радиална strain крива, получена чрез 3-D STE, при 
пациент с нормална механична активация на ЛК. Наблюдава се 
синхронно съкращение на ЛК сегменти, съответно с припокрива-
не на strain кривите. Максималното забавяне между изследваните 
сегменти е до 20 ms. Б – радиална strain крива, получена чрез 3-D 
STE, при пациент с ЛББ и ЛК диссинхрония. Наблюдава се ранен 
пиков strain на септум и забавено активиране на задно-латерална-
та стена, съответно с раздалечаване на strain кривите (стрелка). 
Наблюдава се забавяне > 378 ms между септума и задно-латерал-
ната стена. Горе вляво – цветно картографиране на ЛК, долу вляво 
– 17-сегментен модел на ЛК (bull’s eye) (модификация по H. Tanaka)

A

Б

A

Б

A

Б
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оценка на лк механика с Ротационен 
strain 

Ротационният strain, получен с ТДЕ и STE, се 
използва за оценка на ЛК ротация (twist, torsion). 
Ехокардиографският анализ на ЛК ротация и торзи-
онна деформация позволява откриването на малки, 
субклинични промени в регионалната и глобалната 
ЛК систолна и диастолна функция [17]. Нараства-
щата роля на тази оценка при динамично проследя-
ване е важна за ежедневната клинична работа [5]. 

ЛК twist представлява ротация на върха по от-
ношение на базата на сърцето. Изчислява се в 
градуси. ЛК torsion представлява градиентът на 
ЛК twist по хода на дългата ос на ЛК. Измерва се в 
градуси/сm. По време на систола, върхът се ротира 
обратно на часовниковата стрелка, докато базата – 
по посока на часовниковата стрелка [5]. Ротацията 
обратно на часовниковата стрелка се приема за по-
зитивна, а тази по посока на часовниковата стрелка 
– за негативна (фиг. 12). 

Фиг. 12. Ротационен strain, получен чрез STE по парастернална 
къса ос. Наблюдава се ротация обратно на часовниковата стрел-
ка на апекса и по посока на часовниковата стрелка на базата 
по време на ЛК систола. Ротацията обратно на часовниковата 
стрелка се приема за позитивна (А), а тази по посока на часов-
никовата стрелка за негативна (Б) (модификация по Y. Notomi)

Структурната база на ЛК ротация е спирална-
та архитектура на миофибрите в ЛК стена. Субен-
докардните фибри са ориентирани спираловидно 
към дясната ръка, субепикардните фибри – в спи-
рала към лявата ръка, а срединно разположените 
– циркумферентно. Субендокардната спирала при 
систола завърта върха по посока на часовниковата 
стрелка, а базата в обратна посока. Субепикардна-
та спирала по време на систола се усуква в посока, 
противоположна на субендокардната. Външният 
епикарден слой доминира в цялостната посока на 
завъртане в резултат на по-големия радиус на рота-
ция. Ендокардният слой е с по-малък радиус и съз-

дава опозиция на епикардното движение, водещо 
до оптимално разпределение на ЛК стрес и дефор-
мация. От механична гледна точка редукция на ЛК 
ротация означава намалено епикардно скъсяване. 
То е за сметка на реципрочно нарастване на ендо-
кардното скъсяване, нарастване на кислородните 
нужди и редукция на ЛК систолна работа. 

ЛК twist по време на систола деформира субен-
докардния слой и води до генериране на потенци-
ална енергия. Последстващото отпускане, наречено 
untwist, е придружено с освобождаване на натрупа-
ната енергия. От механична гледна точка процесът е 
пример за еластичен рикоил, при който ЛК възвръща 
първоначалната си форма, след като е претърпяла 
деформация (усукване). ЛК untwist съдейства за ди-
астолното всмукване и осигурява ранното диастолно 
пълнене. ЛК untwist започва 15 ms преди аортното 
клапно затваряне и е най-ранното събитие в диас-
толната фаза. Той няма връзка с късните диастолни 
събития. Забавената скорост на ЛК untwist директно 
корелира със забавена скорост на ранното диастол-
но пълнене и нарушена релаксация [5].

Определянето на ЛК ротация намира клинично 
приложение при пациенти, прекарали преден и до-
лен МИ, като предиктор за възстановяване на ЛК 
функция. Установено е, че при преден МИ и систолна 
дисфункция се наблюдава редукция на апикалната 
ротация, докато при долен – намаление на базална-
та ротация [25]. На настоящия етап тези показатели 
се проучват и за оценка на виталност на миокарда.

Заключение

Ехокардиографските strain изображения, из-
вестни като изображения на миокардната дефор-
мация, се използват за обективно, количествено 
определяне на регионалната миокардна функция. 
Първоначално получени чрез ТДЕ, a по-късно и 
чрез STE, те помагат за по-пълно разбиране на 
патофизиологията на много сърдечни болести. За-
дълбоченото изучаване на 3-D STE и ротационния 
strain ще доведе до по-точно разбиране на регио-
налната и глобалната ЛК механика и функция. 
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Резюме Коронарният артериален калций (КАК) е маркер за наличие на коронарна атеросклероза и може да е полезен при 
установяването на безсимптомни лица, които са с повишен риск за сърдечно-съдови събития. Определянето на 
коронарния артериален калциев скор (КАКС) за стратификация на риска за исхемична болест на сърцето (ИБС) 
може да промени показанията за провеждане на превантивно медикаментозно лечение. Целта на проучването е 
да се анализира значението на КАКС при рекласификацията на риска. Материал и метод: При 225 безсимптомни 
лица без известна ИБС е установено наличието на традиционните рискови фактори (РФ) и е определен КАКС. С 
прилагането на Framingham risk score (FRS) изследваните лица са категоризирани като: нискорискови (< 6%); с ни-
сък към интермедиерен риск (6-9%); с интермедиерен (10-20%) и висок ( > 20%) риск. Въз основа на резултатите от 
определения КАКС е направена рекласификация на риска. Резултати: Повечето от изследваните лица са с нисък 
към интермедиерен (26,2%) или интермедиерен (66,2%) риск. Направената рекласификация е двупосочна, като 
45% от лицата с интермедиерен риск се рекласифицират в категорията нисък риск (КАКС = 0), докато други 10,7% 
се рекласифицират като високорискови (КАКС ≥ 400). Дори и в групата с нисък към интермедиерен риск 25,4% и 
5,1% от лицата се рекласифицират съответно в категориите интермедиерен и висок риск. В цялата изследвана 
група висок КАКС ≥ 400 е намерен при 21 (9,3%) от участниците, като само двама (9%) от тях са имали претест по-
казания (FRS > 20%) за агресивно медикаментозно лечение. Заключение: Добавянето на КАКС към класическата 
оценка на риска с традиционните РФ води до значима двупосочна рекласификация. Комбинираното приложение 
на FRS и КАКС позволява индивидуален и по-коректен подход при провеждането на първична профилактика при 
безсимптомни лица.
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Summary. Coronary artery calcium (CAC), a measure of subclinical coronary artery disease (CAD), may be useful in 
identifying asymptomatic persons at risk of CAD events. Application of coronary artery calcium score (CACS) for 
stratifying CAD risk may change the proportion of subjects eligible for preventive therapy. We therefore aimed to 
analyze the impact of CACS on the cardiovascular risk reclassification. Methods: In 225 asymptomatic subjects 
without known CAD traditional risk factors and CACS were measured. Their risk was categorized into low (< 6%), 
low to intermediate (6-9%), intermediate (10-20%), and high (> 20%) according to the Framingham Risk Score 
(FRS). The reclassification rate based on CACS results was calculated. Results: The majority of the subjects 
were in the low to intermediate (26,2%) and intermediate (66,2%) risk categories. Risk reclassifications were 
bidirectional: 45% of intermediate FRS category was downgraded to low risk category (CACS = 0), while 10.7% 
were upgraded to high risk category (CACS ≥ 400). Even in the low to intermediate risk category 25.4% and 5.1% 
of the subjects were upgraded in the intermediate and high risk categories, respectively. Only two patients
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Исхемичната болест на сърцето (ИБС) има дъ-
лъг безсимптомен период, което дава възможност 
за ранни и успешни превантивни интервенции [17, 
36]. Идентификацията на лицата с висок риск за 
развитие на ИБС е едно от предизвикателствата 
в клиничната кардиология. Съществуват някол-
ко системи за оценка на сърдечно-съдовия (СС) 
риск, използващи различни демографски и клинич-
ни характеристики – Framingham risk score (FRS), 
SCORE, PROCAM [3, 10, 11]. Класифицирането на 
даден индивид в съответната рискова категория 
позволява провеждането на превантивна стратегия 
с различна интензивност според приетите препоръ-
ки [16, 20]. Сред рисковите модели FRS e първият и 
най-използван по света за определяне на 10-годиш-
ния риск за изява на фатална и нефатална ИБС. 
Европейският SCORE и FRS използват класически-
те рискови фактори (РФ) и дават 10-годишна оцен-
ка на риска, т.е. риска в кратко- до средносрочен 
план, но не и доживотния СС риск [3, 10, 11].

Глобалните рискови модели имат сериозни огра-
ничения – умерена дискриминация на лицата с риск 
за бъдещи събития (С-статистика – 0,7-0,8); доми-
ниране на фактора възраст и по този начин марги-
нализиране на други потенциално коригируеми РФ; 
липсва оценка за доживотния СС риск; липса на до-
бра калибрация за всички етнически групи [14]. При 
жени 10-годишният рисков модел подценява дожи-
вотния СС риск, като значим дял високорис кови 
жени се класифицират в категориите с нисък или 
интермедиерен риск [35, 36]. За да попаднат в кате-
горията интермедиерен риск, жените трябва да са 
на възраст над 55 г. и да имат налични поне 3 класи-
чески РФ [14]. Анализ на Akosah и сътр. установява, 
че при 75% от 222 болни с първи остър миокарден 
инфаркт (мъже < 55 г. и жени < 65 г.) оценката на 
риска с FRS преди събитието би ги поставила в ка-
тегория, която не е показана за лечение със статин 
[1]. С въвеждането на нови биомаркери и образни 
методи се търси по-добра индивидуална предикция 
на риска. Измерването на дебелината на каротид-
ната интима–медия и на коронарния артериален 
калциев скор (КАКС) се приемат на настоящия етап 
за най-добре проучените образни маркери за суб-
клинична атеросклероза [17]. 

През последните почти 15 г. клинични проучва-
ния с над 100 000 участници доказаха много добра-
та прогностична стойност на КАКС при безсимптом-
ни лица [2, 7, 8, 12, 19, 25, 31, 32, 38]. Липсата на 
коронарен артериален калций (КАК) при безсимп-
томни лица се асоциира с много нисък риск (< 1% 
годишно) за големи СС събития през следващите 
3-5 г., докато при тежка коронарна калцификация 
(КАКС > 1000) рискът нараства до 11 пъти [12, 18, 
34]. При безсимптомни без установена ИБС КАК е 
предиктор за бъдещи събития независимо от оцен-
ката с традиционните РФ [19, 38]. 

Ако някой би имал полза от допълнителна рис-
кова стратификация с КАКС, това са лицата с ин-
термедиерен риск. Липсата на КАК при такъв паци-
ент го рекласифицира в нискорисковата категория, 
докато КАКС ≥ 400 го определя като високорисков и 
показан за агресивна превантивна терапия [18]. Ме-
таанализ на ACC Foundation/AHA Writing Committee 
на данните от няколко проучвания установява го-
дишна честота на коронарна смърт или нефатален 
миокарден инфаркт 0,4%, 1,3% и 2,4% за всеки от 
терцилите на КАКС – съответно КАКС < 100, 100-
399 и ≥ 400. Лице с интермедиерен риск и КАКС 
≥ 400 се очаква да е с едногодишен риск за коро-
нарни събития над 2%, което го позиционира във 
високорисковата категория (FRS > 20%). Пациент с 
интермедиерен риск и КАКС ≥ 400 има 6 пъти по-го-
лям риск за коронарно събитие в сравнение с друг 
с КАКС < 100 и същия риск според FRS. Пациент с 
FRS 10-20% и КАКС < 100 (риск за коронарна смърт 
или нефатален миокарден инфаркт 0,4% годишно) 
следва да бъде рекласифициран в нискорисковата 
категория [18]. Становището на Работната група 
по нуклеарна кардиология и сърдечна компютър-
на томография към Европейското кардиологично 
дружест во е сходно [30]. Показани за изследване на 
КАК са безсимптомни лица с интермедиерен риск. 
Установяването на висок KAKС ги рекласифицира 
като високорискови (клас на препоръка IIa). При 
липса на висок КАКС не се променя превантивната 
терапия, провеждана до момента [30].

Интересът към липсата на КАК (КАКС = 0) като 
„негативен” кардиоваскуларен РФ нараства. Лип-
сата на КАК не изключва напълно наличието на 

(9%) in the group with advanced CAC (CACS ≥ 400, n = 21) were indicated pretest for intensive preventive 
treatment, with FRS > 20%. Conclusions: Addition of CACS to the traditional risk prediction resulted in significant 
bidirectional reclassification. This personalized combined risk approach CACS + FRS can more accurately guide 
primary preventive strategies in asymptomatic individuals

Key words: coronary artery calcium score, cardiovascular risk, prophylaxis 
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атеросклеротична плака без калций, но практи-
чески изключва наличието на значима коронарна 
атеросклероза [33, 34, 36]. По-важното обаче е, 
че при безсимптомни лица КАКС = 0 се асоциира 
с изключително нисък риск (около 1%) за СС съ-
бития през следващите 5 до 10 год. [2, 5, 12, 34, 
36]. Анализ на няколко студии с над 35 000 без-
симптомни лица установява, че 45% от скринира-
ните са били с КАКС = 0. Честотата на настъпили 
СС събития при тях в периода на проследяване е 
само 0,027% [37]. Според анализите с най-голям 
брой участници 40-45% от безсимптомните лица, 
провели скрининг за КАК, са с КАКС = 0 [5, 34]. 
Този огромен брой лица са кандидати за по-малко 
агресивна медикаментозна терапия с по-изразен 
акцент в посока промяна на начина на живот към 
по-здравословен [5, 21, 34]. Спестените разходи от 
свръхмедикация и диагностика могат рационално 
да се пренасочат към високорисковата категория 
пациенти [21, 34]. 

Целта на проучването е да се установи честота-
та на рекласификация според стойностите на КАКС 
при популация от безсимптомни лица без известна 
ИБС, при които класическата оценка на СС риск е 
проведена с FRS. 

матеРиал и метод

Изследвани са 225 безсимптомни лица на сред-
на възраст 59,6 ± 7,7 (38-74) г. с поне един РФ, насо-
чени за скрининг за коронарна болест. Определен 
е 10-годишният риск за поява на ИБС с FRS. Лица-
та с 10-годишен риск < 6% са класифицирани като 
нискорискови. При 10-годишен риск 6-9% рискът 
се дефинира като нисък към интермедиерен, a при 
риск 10-20% той се определя като интермедиерен. 
Пациентите с 10-годишен риск > 20% се класифи-
цират в категорията с висок риск.

При всички пациенти е направена количествена 
оценка (КАКС) на КАК. Изследването е проведено с 
компютърен томограф Siemens Somatom Definition 
(Dual Source). Липса на КАК се дефинира при КАКС 

= 0. Наличие на КАК се дефинира при КАКС > 0. В 
зависимост от стойността на КАКС изследваните 
лица се класифицират в една от следните категории: 
КАКС = 0, КАКС 1-99, КАКС 100-399 и КАКС ≥ 400.

РеЗУлтати

От изследваните лица мъжете са 109 (48,4%) на 
средна възраст 57,8 ± 7,9 (38-74) г. Жените са 116 
(51,6%) и са по-възрастни – 61,2 ± 7,1 (43-74) г. (р = 
0,001). Рисковата характеристика на изследваните 
лица е представена в табл. 1. 

Таблица 1. Рискови фактори за ИБС при изследвани-
те лица

n = 225
Артериална хипертония (%)
Тютюнопушене (%)
 − да
 − бивш пушач
 − не

Дислипидемия (%)
Захарен диабет тип 2 (%)
 − да 
 − нарушен въглехидратен толеранс (НВХТ)
 − не

Метаболитен синдром (%)
Фамилна анамнеза за ранна ИБС (%)

94,7%

26,2%
25,3%
48,4%
81,8%

16%
17,3%
66,7%
58,7%
12%

Определен е 10-годишният риск за поява на 
ИБС с FRS. Разпределението на изследваните 
в категориите нисък, нисък към интермедиерен, 
интермедиерен и висок риск е представено във 
фиг. 1. 

Липса на КАК (КАКС = 0) се установява при 92-
ма (40,9%) от изследваните. Честотата на КАКС = 0 
и КАКС > 0 в различните рискови категории (FRS) 
е представена във фиг. 2. При лицата с нисък риск 
(FRS < 6%) честотата на КАКС = 0 (83,3%) e значимо 
по-висока в сравнение с останалите категории (р < 
0,01). Неочаквано, КАКС = 0 се установява по-рядко 
при “нискорисковите” лица с нисък към интермеди-
ерен риск (FRS 6-9%) в сравнение с тези с интерме-
диерен риск (25,4% срещу 45%, p < 0,01) – фиг. 2.

Фиг. 1. 10-годишен риск за поява на ИБС (FRS)
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Според стойностите на КАКС е извършена 
рекласификация на изследваните лица в други рис-
кови категории съгласно препоръките на работните 
групи към Европейското кардиологично дружество 
и АСС/АНА. От лицата с нисък към интермедиерен 
риск (10-годишен риск за поява на ИБС 6-9% спо-
ред FRS) 30,5% се рекласифицират в по-висока 
рискова категория. В категорията с интермедиерен 
риск (FRS 10-20%) се рекласифицират съответно 
25,4%, а в тази с висок риск (FRS > 20%) 5,1% – фиг. 
3. Определен е показателят NNS (number needed 
to screen = брой на лицата, които трябва да бъдат 
скринирани, за да се установи един с положителен 
резултат от скрининг-теста). За лицата с нисък към 
интермедиерен риск е намерен NNSКАКС ≥ 100 = 3,3, 
т.е. в тази “нискорискова” категория е достатъчно 
да се скринират само 3,3 лица, за да се открие един 
пациент с по-висок риск.

Изследването на КАКС рекласифицира 90,6% 
от лицата с интермедиерен риск (10-годишен риск 
за поява на ИБС 10-20% според FRS) в други рис-
кови категории. Рекласификацията е от особено 
значение за лицата с КАКС = 0 (45%), което озна-
чава изключително добра прогноза в средносрочен 
план и липса на показания за други диагностични 
тестове. Всеки десети изследван (10,7%) с интер-
медиерен риск се рекласифицира в категорията ви-
сок риск – фиг. 4. За лицата с интермедиерен риск е 
определен NNSКАКС ≥ 400 = 9,3.

От цялата група (n = 225) КАКС ≥ 400 е устано-
вен при 21 изследвани (9,3%), но само двама (9%) от 
тях са имали претест показания (FRS > 20%) за аг-
ресивно медикаментозно лечение. Oт лицата с КАКС 
100-399 (n = 30) всеки втори е попадал в категорията 
нисък риск (FRS < 10%) преди теста – фиг. 5. 

Фиг. 2. Честотата на КАКС = 0 и КАКС > 0 в различните рискови категории

Фиг. 3. Рекласификация на лицата с нисък към 
интермедиерен риск (FRS 6-9%) след КАКС 
(n = 59)

Фиг. 4. Рекласификация на лицата с интерме-
диерен риск (FRS 10-20%) след КАКС (n = 149)
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Екстремно висок КАКС > 1000 е установен при 
10 изследвани (4,4%), като нито един от тях не е 
бил класифициран като високорисков преди из-
следването (7 са с FRS 10-20% и 3-ма с FRS < 10%).

Направена е рекласификация на всички из-
следвани (n = 225), включително и на лицата с 
много нисък риск (n = 6 с FRS < 6%) и категория-
та висок риск (n = 11 с FRS > 20%) с оглед пре- и 
посттест индикациите за превантивно медикамен-
тозно лечение. Прието бе, че лицата с висок риск 
(FRS > 20%), независимо от стойностите на КАКС, 
остават в същата категория. Също така беше при-
ето, че наличието само на КАКС = 0 означава ос-

таване в класическата категория нисък риск за 
групата с FRS < 10% и съответно рекласификация 
надолу за лицата с интермедиерен риск (FRS 10-
20%). Така направената рекласификация устано-
вява нарастване на относителния дял на две от 
трите категории на риска, което е с непосредстве-
ни последици за избора на медикаментозно ле-
чение. За сметка на категорията интермедиерен 
риск се увеличава броят на лицата с нисък риск 
(без показания за лечение със статин и аспирин) 
и почти трикратно нараства относителният дял на 
високорисковите пациенти (показани за агресивно 
медикаментозно лечение) – фиг. 6. 

Фиг. 5. Претест риск за изява на ИБС (FRS) в категориите КАКС 100-399 и КАКС ≥ 400 

Фиг. 6. Рекласификация на всички изследвани лица (n = 225)

обсъждане

Превъзходството на КАКС като мощен предик-
тор за повишен СС риск в сравнение с други об-
разни и биомаркери дава основание скринингът за 
КАК да е най-предпочитаният метод за рекласифи-

кация при лица с интермедиерен риск [22]. Няколко 
големи проучвания са изследвали коректността на 
направената рекласификация – т.нар. нетна рекла-
сификация (процентът рекласифицирани лица, при 
които рекласификацията коректно е оценила СС 
риск, базирайки се на регистрираните събития при 
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Дори леко повишен КАКС (1-99 АU) се асоциира с 
повишен риск, но установяването на КАКС > 100 при 
лице с FRS 6-9% задължително изисква рекласи-
фикация в по-висока рискова категория. Всеки чет-
върти с FRS 6-9% се рекласифицира в категорията 
интермедиерен риск (КАКС 100-399). Лицата с КАКС 
≥ 400 (5,1%) „прескачат” тази категория и се опреде-
лят като високорискови. По отношение на честотата 
на КАКС ≥ 400 при нискорисковите лица резултатите 
ни са сходни с тези на Lakoski и сътр. (4%) и Nasir 
и сътр. (6%) [24, 27]. Greenland и сътр. съобщават 
дори за честота 19% на КАКС > 300 при лица с нисък 
риск [19]. 

В проучването Heinz Nixdorf Recall Study е на-
правена рекласификация на лицата с интермеди-
ерен риск, но са дефинирани два варианта според 
FRS – класическата категория с 10-годишен риск 
10-20% и по-широка група с 10-годишен риск 6-20% 
[15]. Независимо от дефинирания вариант за ин-
термедиерен риск е налице значимо подобрение в 
нетната рекласификация [15]. Подобни са и резул-
татите от MESA, където определянето на КАКС е с 
ниска прогностична стойност при лица с нисък риск 
(FRS ≤ 5%). При лица с FRS 5,1-20% КАКС успешно 
предсказва риска [28]. Друг анализ от MESA устано-
вява, че 90% от жените, участнички в проучването 
(изключени са тези с диабет), се класифицират като 
нискорискови според FRS [24]. Наличието на дори 
леко повишен КАКС (1-99) при тези „нискорискови” 
жени се асоциира с два пъти по-висок риск за СС 
събития [24]. Nazir и сътр. проследяват кохорта от 
над 44 000 безсимптомни лица в продължение на 
5,6 г., като почти всеки втори (43%) не е имал нито 1 
класически РФ [27]. От голямата група нискориско-
ви участници (без нито 1 РФ) при всеки втори (48%) 
е установено наличие на КАК, т.е. субклинична ате-
росклероза. При 6% е нaмeрен много висок КАКС ≥ 
400. Очаквано лицата с КАКС ≥ 400 и наличие на 3 
и повече РФ са имали най-висок леталитет при про-
следяването. Впечатляващото обаче е, че участни-
ците без РФ и КАКС ≥ 400 са с многократно по-висо-
ка смъртност в сравнение с лицата с ≥ 3 РФ, но без 
КАК (КАКС = 0) [27]. Според настоящите препоръки 
при безсимптомни лица с липса на РФ или само с 1 
РФ изследване на КАКС не се препоръчва. Студия-
та на Nazir и сътр., чиито резултати са публикувани 
през 2012 г., е най-голямото проучване, което със 
своите резултати и изводи отваря нови перспективи 
пред изследователите в тази област. Необходими са 
бъдещи студии за тестване на хипотезата, че КАКС 
скринингът е оправдан и икономически рентабилен 
при много по-разнообразна като рисков профил 
популация – от лица без РФ до пациенти с множе-
ство РФ. Необходими са проспективни проучвания 
с голям брой участници с продължителен период на 

проследяването). Фокусът в тези студии е бил на-
сочен основно към лицата с интермедиерен риск. 
Над половината от тях (в Heinz Nixdorf Recall Study 
дори 73%) се рекласифицират в други рискови ка-
тегории. Рекласификацията е двупосочна – пове-
чето рекласифицирани преминават в категорията 
нисък риск, а останалите във високорисковата кате-
гория [13, 15, 31]. Постигнатото с КАКС подобрение 
в нетната рекласификация е значимо по-голямо от 
направеното с hsCRP в Heinz Nixdorf Recall Study 
(23,8% срещу 10,5%, p = 0,026) [26]. 

В нашето изследване от лицата с интермеди-
ерен риск само 9,4% остават в същата категория 
след КАКС. Всеки десети (10,7%) се рекласифици-
ра в категорията висок риск. Наличието на КАКС < 
100 рекласифицира лицата с интермедиерен риск 
в категорията нисък риск. В проучването ни това са 
почти 80% от лицата с FRS 10-20%. Ако приемем 
все пак, че рекласификация в посока нисък риск ще 
се направи само за тези с КАКС = 0 (45%), то отново 
става въпрос за един значителен дял от изследва-
ните. В проучването MESA при лицата с интерме-
диерен риск рекласифицирани нагоре са 16%, а 
надолу – 39% [31]. Най-близки до нашите резултати 
са данните от Heinz Nixdorf Recall Study, където 63% 
от лицата с интермедиерен риск се рекласифици-
рат в категорията нисък риск, а други 14% – във ви-
сокорисковата [15]. В MESA е определен е NNSКАКС  
≥ 300 6,4 и 4,2 съответно за FRS 10-15% и FRS 15-
20% [28]. В нашето изследване е установен NNSКАКС  
≥ 400 = 9,3 за лицата с FRS 10-20%, като използваме 
КАКС ≥ 400 като по-общоприет праг за висок риск. 

И докато въпросът за мястото на КАКС при 
рекласификацията на лицата с интермедиерен риск 
изглежда по-скоро решен, то все още не всички при-
емат за показано определянето му при лица с нисък 
риск (FRS < 10%) [6, 19, 23, 30]. Според препоръките 
на АСС/АНА oт 2006 и 2007 г., както и тези на ра-
ботната група към Европейското кардиологично дру-
жество от 2011 г., показани за определяне на КАКС 
са безсимптомни лица с интермедиерен риск (FRS 
10-20%) [6, 18, 30]. През последното десетилетие се 
обособи категорията нисък към интермедиерен риск 
(FRS 6-9%) и тя попадна в интереса на много студии. 
В резултат на това, според препоръките на АСС/АНА  
за оценка на СС риск при безсимптомни от 2010 г., 
определянето на КАКС е показано при лица от тази 
рискова категория с клас на препоръка IIb [17]. В на-
шето изследване групата лица с нисък към интерме-
диерен риск е значително по-малка (n = 59) от тази с 
интермедиерен риск (n = 149), но все пак позволява 
да се направи опит за рекласификация. Oказва се, 
че при лицата с нисък към интермедиерен риск се 
наблюдава по-често КАКС > 0 в сравнение с тези с 
интермедиерен риск (74,6% срещу 55%, p < 0,01). 
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проследяване, преди да се стигне до промяна на 
сега действащите препоръки [22, 27]. 

Възниква логичният въпрос: има ли смисъл да се 
провежда КАКС скрининг при лица с нисък риск? За 
разлика от категорията интермедиерен риск (висок 
процент на двупосочна рекласификация) при тези с 
нисък риск се рекласифицират около 15% (в нашето 
проучване 30,5%). Възможен отговор е: готов ли е ле-
куващият лекар да приеме 15% вероятност да под-
ценява риска на своя пациент или би предпочел да 
персонализира лечението си с минимални разходи и 
минимално количество йонизираща радиация [22]. 

Практическата полза от направената рекла-
сификация е ясна – индивидуален подход при ле-
чението според определения риск. Резултатите от 
нашето изследване показват, че само 10% от из-
следваните лица с КАКС ≥ 400 са имали претест 
показания (висок риск – FRS > 20%) за агресивно 
медикаментозно лечение. От участниците с КАКС 
100-399 (интермедиерен риск) всеки втори преди 
теста е класифициран като нискорисков. Chironi и 
сътр. оценяват показанията за лечение със статин 
според FRS и след определяне на КАКС [9]. След 
съответна двупосочна рекласификация се оказва, 
че броят на пациентите, показани за лечение със 
статин според FRS, не се е променил след КАКС, 
но всеки пациент е намерил своето коректно място, 
отговарящо на индикациите. Намаляла е групата на 
лицата с интермедиерен риск поради по-значител-
ната рекласификация в посока надолу в тази кате-
гория [9]. Нашите резултати показват също, че се 
понижава относителният дял на лицата с интерме-
диерен риск за сметка на нарастването на другите 
две категории на риска, които са с по-ясни индика-
ции по отношение на превантивното медикаментоз-
но лечение. Рекласифицираните в нискорисковата 
категория (КАКС = 0) нямат показания за лечение 
със статин и аспирин. Почти трикратно нараства 
относителният дял на високорисковите пациенти 
(FRS > 20% и/или КАКС ≥ 400), които са показани за 
агресивна медикаментозна корекция на РФ. Нали-
чието на КАКС ≥ 400 практически означава наличие 
на добре изразена атеросклеротична коронарна 
болест и при тези пациенти, макар и безсимптом-
ни, може да се обсъжда включване на аспирин [29]. 
В подкрепа на горното са и резултатите на Blaha и 
сътр. от 2011 г., които установяват, че почти полови-
ната от пациентите, отговарящи на критериите на 
проучването JUPITER за лечение със статин, нямат 
КАК (КАКС = 0) [4]. При проследяване се регистри-
ра изключително ниска честота на събития при тези 
лица. Oказва се, че при тази група с КАКС = 0 е не-
обходимо да бъдат лекувани със статин за 5 годи-
ни 549 лица, за да се предотврати едно събитие. 

В същото време при наличие на КАК (КАКС > 0) е 
достатъчно да бъдат третирани само 42-ма паци-
енти, за да не се допусне едно СС събитие [4]. На 
лицата с много нисък риск може да се спести една 
безсмислена медикаментозна терапия за сметка на 
идентифицираните високорискови пациенти. В из-
следването ни една малка група лица (n = 10) са с 
изключително висок риск (КАКС > 1000). Още преди 
повече от 10 г. едно от първите проучвания уста-
нови, че при тази категория безсимптомни пациен-
ти всеки трети е заплашен от коронарен инцидент 
или смърт в следващите 18 месеца [39]. От тези 10 
лица с екстремно висок риск според КАКС седем са 
с интермедиерен риск според FRS, а трима дори с 
нисък риск (FRS < 10%), т.е. липсват индикации за 
лечение със статин преди КАКС теста. 

В САЩ, базирайки се на проучването JUPITER, 
Агенцията по храните и лекарствата (FDA) разреши 
прилагането на розувастатин за превенция на ми-
окарден инфаркт и мозъчен инсулт при лица с нор-
мални нива на холестерола, но с високи стойности 
на hsCRP [40]. Използването само на този биомар-
кер означава третиране на огромен брой пациенти 
със статин при сравнително малка очаквана полза 
[4]. В България лечението със статини се реимбур-
сира само при доказана коронарна болест, след 
преживян мозъчен инсулт или при наличие на заха-
рен диабет. Логично възниква въпросът дали чрез 
прилагането на скрининг-тест при поне една част от 
огромния брой лица с повишен СС риск (≥ 1 РФ), 
но без известна коронарна болест, може да се по-
стигне коректна оценка на риска и да се определят 
по-точно индикациите за медикаментозно лечение. 
Определянето на КАКС дава тази възможност, за-
щото от всички нови биомаркери и образни маркери 
КАКС е доказано най-надеждният предиктор на ри-
ска. Изследването е кратко и несложно за изпълне-
ние, с умерено висока цена за нашите условия и се 
прилага малка доза йонизираща радиация.

През 2010 г. Harvey Hecht завършва коментара 
си по повод включването на КАКС теста в покривани-
те от здравната осигуровка процедури в щата Тексас 
(САЩ) със следното: Цената на свръхмедикацията 
при асимптомни лица с нисък СС риск е много висо-
ка, докато изследването за КАКС е безплатно [21]! 

Заключение

Добавянето на КАКС към класическата оценка на 
риска с традиционните РФ води до значима двупо-
сочна рекласификация. Рекласификацията на риска 
чрез комбинираното приложение на FRS и КАКС поз-
волява индивидуален подход по отношение на лече-
нието с медикаменти с протективен ефект. 

Не е деклариран конфликт на интереси
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Резюме. Въведение: Наличието на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) представлява сравнително малко проучен ри-
сков фактор за настъпване на неблагоприятни сърдечно-съдови събития (НСС) при пациентите с остър корона-
рен синдром (ОКС) без елевация на ST-сегмента. Цел: Целта на настоящата разработка е да оцени прогностич-
ното значение на ранната спрямо селективната инвазивна стратегия в групи пациенти със или без ХБЗ. Методи: 
Изследвахме 178 пациенти с нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента 
(НАП/NSTEMI), от които 32-ма (19.7%) имат ХБЗ, дефинирана при гломерулна филтрация, изчислена по MDRD 
формулата < 60 ml/min/1.73 m2. Болните са разпределени на групи с ранна инвазивна стратегия (коронарна 
артериография – СКАГ, и евентуално интервенция през първите 24 h от хоспитализацията) или със селективна 
инвазивна стратегия (първоначален опит за медикаментозна стабилизация и провеждане на СКАГ при необхо-
димост). Проследяването на пациентите е средно 22.8 ± 14 месеца. Резултати: В групата с ХБЗ се наблюда-
ва значителна редукция в честотата на рецидива на стенокардия (p = 0.001), повторната хоспитализация (p = 
0.007), СКАГ (p = 0.002), интервенция (p = 0.002) и общата честота на НСС (p = 0.016) при избор на ранна спрямо 
селективна инвазивна стратегия. С помощта на Каплан-Майер анализ установихме и разлика във времето до 
настъпване на НСС при болните с ХБЗ, отново в полза на ранната инвазивна стратегия. При липса на ХБЗ про-
следяването показва, че пациентите, разпределени на ранна и селективна инвазивна стратегия не се различават 
значимо по честота на НСС. В групата с избор на селективна инвазивна стратегия обаче сърдечно-съдовите ин-
цидентни настъпват по-рано в сравнение с тази на ранна инвазивна стратегия. Заключение: Ранната инвазивна 
стратегия при пациенти с ХБЗ и ОКС без ST-елевация значително намалява честотата на НСС в сравнение със 
селективната инвазивна стратегия. Ранната инвазивна стратегия при наличие на ХБЗ е свързана и със значител-
но удължаване на периода, свободен от НСС. В групата без ХБЗ предимствата на ранната спрямо селективната 
инвазивна стратегия не са така ясно изразени.

Ключови думи: остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента, нестабилна ангина пекторис, инфаркт на миокарда без 
елевация на ST-сегмента, хронично бъбречно заболяване, ранна инвазивна стратегия, селективна инвазивна 
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ВъВедение 

Към момента сърдечно-съдовите заболявания 
са водеща причина за смъртност в развитите стра-
ни, а към 2020 г. се очаква да приемат такава роля 
и в развиващите се икономики [9].

В рамките на групата на острите коронарни 
синдроми (ОКС) честотата на острия миокарден 
инфаркт без елевация на ST-сегмента (NSTEMI) е 
по-висока от тази на миокардния инфаркт (MИ) със 
ST-елевация (STEMI) – приблизително 3 на 1000 
души население [3]. При дългосрочно проследява-
не смъртността до края на четвъртата година е два 
пъти по-висока за NSTEMI спрямо тази за STEMI 
[13]. Това по всяка вероятност се дължи на факта, 
че пациентите NSTEMI са по-възрастни и с повече 
придружаващи заболявания, особено диабет тип 2 
и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) [4].

Инвазивната стратегия е възприета и се пре-
поръчва като най-добрата терапевтична опция при 
високорисковите пациенти с ОКС без елевация на 
ST-сегмента (нестабилна ангина пекторис – НАП и 
NSTEMI). Оптималният момент във времето обаче 
за провеждане на коронарна артериография (СКАГ) 
и перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) остава 
неуточнен. Ранната реваскуларизация на нестабил-

на плака би предотвратила последващи исхемични 
инциденти, докато от друга страна, интензивната 
подготвителна терапия с антитромботични медика-
менти има потенциала да намали тромботичния то-
вар, да „успокои” нестабилната плака и така да оси-
гури по-безопасна перкутанна реваскуларизация с 
по-малко перипроцедурни исхемични усложнения.

В рамките на последните 4 години излязоха 
резултатите от няколко големи клинични проучва-
ния, изследващи ефекта от избора на стратегия 
върху крайния изход при пациентите с ОКС. Резул-
татите от ISAR-COOL (Intracoronary Stenting With 
Antithrombotic Regimen Cooling Off) [10] и TIMACS 
(Timing of Intervention in Patients With Acute Coronary 
Syndromes) [7], които сравняват ранната спрямо от-
ложената инвазивна стратегия, са противоречиви. 

В групата пациенти, представящи се с ОКС без 
елевация на ST-сегмента, се очертават няколко 
подгрупи с по-висок риск от сърдечно-съдови ус-
ложнения, една от които се определеля от наличи-
ето на бъбречна дисфункция. Според ръководство-
то на Европейското кардиологично дружество за 
поведение при ОКС без елевация на ST-сегмента 
от 2011 г. [4], наличието на ХБЗ, както и на диабет 
тип 2, е критерий за висок риск от настъпване на 
сърдечно-съдови усложнения при болните с НАП/

Summary. Introduction: The presence of chronic kidney disease (CKD) represents a relatively less well investigated risk factor 
for the occurrence of major adverse cardiac events (MACE) in acute coronary syndrome (ACS) without ST segment 
elevation patients. Aim: The purpose of the present study is to evaluate the prognostic significance of early invasive 
strategy versus selective invasive strategy in groups of patients with and without CKD. Methods: We studied 178 patients 
with unstable angina or non-ST elevation myocardial infarction (UA/NSTEMI), 32 (19.7%) of whom had CKD, defined 
when MDRD measured glomerular filtration rate (GFR) was < 60 ml/min/1.73 m2. Patients were randomly allocated to 
either an early invasive strategy (coronary angiography – SCAG and percutaneous intervention – PCI in the first 24 hours 
after admission) or a selective invasive strategy (attempt for medical stabilization and proceeding to SCAG only in case 
of angina recurrence and/or evidence of inducible myocardial ischemia). We followed the patients for a mean period of 
22.8 ± 14 months. Results: During the follow-up patients with CKD allocated to an early invasive strategy showed a 
significant reduction in the incidence of angina pectoris recurrence (p = 0.001), repeat hospitalization (p = 0.007), SCAG 
(p = 0.002) and PCI (p = 0.002) and the cumulative incidence of MACE (p = 0.016) compared to those in whom selective 
invasive strategy was chosen. Kaplan-Mayer survival curves showed that the time to occurrence of untoward cardiac 
events was significantly longer when early instead of selective invasive strategy was undertaken in this subgroup. In the 
absence of CKD there was not a significant difference in the rate of MACE occurrence during the follow-up regardless of 
the accepted strategy. Early invasive strategy, however, showed some advantage over the selective one in this subgroup 
– the time to occurrence of MACE was prolonged with the early invasive strategy. Conclusion: Choice of an early 
invasive strategy in patients with acute coronary syndrome without ST elevation in the presence of CKD is associated 
with a reduced incidence of MACE compared to a selective invasive strategy. Early invasive strategy in CKD patients 
is associated also with longer time to occurrence of MACE. In the subgroup of patients with normal renal function the 
advantages of early versus selective invasive strategy are not so clear. 

Key words: acute coronary syndrome without ST segment elevation, unstable angina pectoris, non-ST elevation myocardial infarction; 
chronic renal disease, early invasive strategy, selective invasive strategy
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NSTEMI и налага провеждането на ранна инвазив-
на стратегия с клас на индикация І.

Бъбречната дисфункция е по-често срещащо 
се от диабета състояние в популацията с ОКС без 
ST-елевация, но на нея, като че ли поне доскоро, се 
отделяше по-малко внимание. Приблизително 30-
40% от болните с НАП/NSTEMI са с лабораторни 
данни за ХБЗ [4]. 

В рамките на настоящото проучване диферен-
цирано се оценява прогностичното значение на 
ранната инвазивна стратегия спрямо селективната 
инвазивна стратегия в групи от пациенти със или 
без ХБЗ.

матеРиал и методи

Изследвана група
Настоящият анализ обхваща 178 проспективно 

включени пациенти с НАП/NSTEMI, на средна въз-
раст 62.5 (± 11.7), от тях 53 (29.8%) жени. Попула-
цията, обект на проучване, обединява пациенти от 
два центъра по инвазивна кардиология: 119 паци-
енти от Университетска болница „Лозенец“, София, 
за периода 02.2007-12.2009 г. – и 59 пациенти от 
МБАЛ – Казанлък, за периода 04.2010-01.2011 г. 

Критерий за включване е наличието на гръд-
на болка с характер на нестабилна стенокардия 
(гръдна болка в покой с продължителност над 20 
min, новопоявила се гръдна болка или с наличие на 
акселерация) при последен болков епизод в рам-
ките на 24 часа преди хоспитализацията. Диагноза 
NSTEMI беше приета в случаите, отговарящи на 2 
от изброените критерии: 1) симптоми на миокардна 
исхемия; 2) промени в ST-сегмента на ЕКГ (хори-
зонтална или десцендентна ST-депресия поне 0.1 
mV); 3) повишение на стойността на тропонин І над 
горната граница на нормата (0.022 ng/ml).

За изключващ критерии приемаме нежелание 
или невъзможност за подписване на информира-
но съгласие за СКАГ и ПКИ. Отделни изключващи 
критерии бяха установяването на STEMI в хода на 
диагностичния процес и противопоказанията за аг-
ресивна антитромбоцитна терапия

Пациентите са разпределени на ранна или на 
селективна инвазивна стратегия според центъра, 
към който са насочени (при всички лица, хоспи-
тализирани в МБАЛ – Казанлък, е предприета се-
лективна инвазивна стратегия) и според времето в 
денонощието и през седмицата, в което са хоспи-
тализирани – в УБ Лозенец при хоспитализация на 
пациент с ОКС без елевация на ST-сегмента през 
късните вечерни, нощните часове или през нера-
ботни дни, първоначално прилаганата стратегия е 
селетивно инвазивна. Във всички останали случаи 
се прилага ранна инвазивна стратегия. Ранната 

инвазивна стратегия включва СКАГ и евентуална 
интервенция в рамките на първите 24 часа след 
хоспитализация. Селективната инвазивна страте-
гия включва първоначален опит за медикаментозна 
стабилизация на пациента. При успешно медика-
ментозно стабилизиране без рецидив на гръдна 
болка и липса на индуцируема миокардна исхемия 
при проведен стрес-тест СКАГ не се провежда и па-
циентът остава на консервативно поведение. При 
наличие на поне едно от посочените по-горе (ре-
цидив на стенокардия и/или данни за индуцируема 
миокардна исхемия) се преминава към инвазивно 
изследване с евентуална интервенция.

За определяне наличието на бъбречна дисфунк-
ция в настоящото изследване е използвана MDRD 
формулата. Според изчислената по този начин 
гломерулна филтрация ХБЗ е налице при близо 
20% от болните. Като критерии за разпределение 
на пациентите към групата с наличие на бъбречна 
дисфункция е използвана стойност на гломерулна-
та филтрация < 60 ml/min/1.73 m2.

В рамките на настоящото проучване при болни-
те с бъбречна дисфункция и предстоящо инвазивно 
изследване беше провеждана пред- и постпроцеду-
рна хидратация и количеството използван контраст 
беше свеждано до минимално необходимото. Стой-
ностите на серумния креатинин бяха контролира-
ни в деня след инвазивното изследване. При така 
описания подход не бяха наблюдавани случаи на 
контраст-индуцирана нефропатия.

Коронарна артериография и интервенция
Достъпът е феморален при всички пациенти. 

След канюлация на артерията се прилага нефрак-
циониран хепарин в доза 10 000 Е. При част от 
пациентите в хода на процедурата и особено при 
по-продължителни интервенции се налага прило-
жение на допълнителен болус(и) хепарин.

По преценка на лекаря, осъществяващ интер-
венцията, и след обективизиране на коронарна-
та анатомия, при една част от случаите е включ-
ван блокер на тромбоцитните IIb/IIIa рецептори – 
abciximab, в доза 0.25 mg/kg болус и 0.125 mcg/kg/
min в инфузия.

В случаите на многоклоново засягане в хода на 
първичната интервенция е третирана таргетната 
лезия. В определени случаи по преценка на леку-
ващия екип е проведена ПКИ на повече от един за-
сегнат съд – такова е поведението при 10 пациенти 
(5.6% от изследваната група).

Проследяване
Средният период на проследяване на паци-

ентите е 22.8 ± 14 месеца, като варира от 5 до 51 
месеца. Отчетени са данните относно рецидив на 
стенокардия, повторна хоспитализация, СКАГ и ин-
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тервенция, развитие на МИ, прояви на сърдечна не-
достатъчност, обща смъртност и съвкупност от чес-
тота на срещане на споменатите неблагоприятни 
сърдечно-съдови събития (MACE – major adverse 
cardiac events). Тук, както и в целия текст, когато се 
говори за честота на НСС, се разбира процентното 
съотношение на пациентите, при които е настъпило 
някое от изброените нежелани събития, а не обща-
та честота на тези събития в изследваната група. 

Честотата на изброените нежелани инциденти от-
четохме за отделни периоди (ранно и късно проследя-
ване): в рамките на първия месец след дехоспитали-
зацията и до края на периода на проследяване.

Използваните методи на проследяване бяха 
телефонни анкети и при наличие – епикризи от 
болнични заведения и смъртни актове.

Етични съображения
Всички пациенти подписват информирано съ-

гласие за СКАГ и ПКИ. Проучването е одобрено от 
локалната етична комисия и е в съгласие с Декла-
рацията от Хелзинки.

Статистически анализ
Разпределението на количествените промен-

ливи изследвахме с помощта на теста на Колмо-
горов-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov). Нормално 
разпределените данни са представени като средна 
стойност и стандартно отклонение ( X ± СО), докато 
данни с различно от нормалното разпределение – 
като медиана и отстояние между квартилите (раз-
лика между 25-ия и 75-ия персентил). Качествените 
променливи са представени като процентно съот-
ношение. Параметрите в двете изследвани групи са 
сравнени с помощта на t-тест за независими про-
менливи при нормално разпределение на данните 
и с Ман-Уитни тест (Mann-Whitney U) при липса на 
такова разпределение. За търсене на връзка меж-
ду две качествени променливи използвахме метода 
χ-квадрат (Chi-square test) или точен тест на Фишер 

(Fisher’s exact test). Времето до настъпване на НСС 
оценихме с помощта на Kaplan-Mayer криви на пре-
живяемостта. Отчетохме влиянието на различни 
потенциално определящи фактори върху времето 
до настъпване на НСС, използвайки Cox-регресио-
нен анализ. Стойности на p < 0.05 се приемат като 
статистически значими. Всички анализи са прове-
дени с помощта на SPSS версия 13.0 за Windows.

РеЗУлтати 

От цялата изследваната група 35 пациенти 
(19.7%) имат ХБЗ. 

Пациенти с ХБЗ

Демографските характеристики, рисковите 
фактори и предшестващите сърдечно-съдови за-
болявания при пациентите с ХБЗ, разделени спо-
ред избора на стратегия, са представени в табл. 1. 
Според данните от таблицата пациентите от двете 
групи не се различават значимо помежду си по по-
сочените параметри, с изключение на показателя 
проведена РСI, при който пациентите, разпределе-
ни на ранна инвазивна стратегия, с предшества-
ща коронарна интервенция е значително повече в 
сравнение с групата с избор на селективна инва-
зивна стратегия.

По отношение на клиничните характеристики 
(табл. 2) двете групи пациенти са сходни. Прави 
впечатление фактът, че въпреки повишените тестой-
ности на креатинина при всички изследвани в рам-
ките на този подгрупов анализ, пациентите, разпре-
делени на селективна инвазивна стратегия, показват 
статистически значимо по-високи серумни креатини-
нови нива в сравнение с групата с избор на ранна 
инвазивна стратегия. По своята медикаментозна 
терапия двете групи пациенти не се различават зна-
чимо (табл. 3).

Таблица 1. Обща характеристика при пациентите с ХБЗ според избора на стратегия

Показател Ранна инвазивна  
стратегия (n = 20)

Селективна инвазивна  
стратегия (n = 15)

Статистическа значимост 
(р)

Възраст – средна стойност ± СО 69.9 (± 13.1) 64.9 (± 11.9) 0.25
Жени – брой (%) 6 (30%) 3 (20%) 0.7
АХ – брой (%) 20 (100%) 14 (93.3%) 0.429
ЗД – брой (%) 6 (30%) 6 (40%) 0.721
ЗД инсулинолечение – брой (%) 3 (50%) 1 (16.7%) 0.384
Дислипидемия – брой (%) 19 (95%) 11 (73.3%) 0.141
ИТМ – средна стойност ± СО 30.1 (± 5.6) 29.7 (± 4.8) 0.708
Пушачи – брой (%) 10 (50%) 7 (46.7%) 1
Фамилна обремененост за ИБС – брой (%) 9 (45%) 6 (40%) 1
Преживян МИ – брой (%) 9 (45%) 7 (46.7%) 1
Проведена ПКИ – брой (%) 8 (40%) 0 0.006
Анамнеза за СН – брой (%) 3 (15%) 1 (6.7%) 0.619
Известна МСБ – брой (%) 3 (15%) 1 (6.7%) 0.619
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Сравнението между пациентите с изходно по-
вишение на стойностите на креатинина и избор на 
различна терапевтична стратегия според таргетния 

коронарен съд е представено на фиг. 1. Както се 
вижда от фигурата, по този критерий двете изслед-
вани групи не показват значими различия.

Таблица 2. Клинични характеристики при пациентите с ХБЗ според избора на стратегия

Показател Ранна инвазивна  
стратегия (n = 20)

Селективна инвазивна  
стратегия (n = 15)

Статистическа значимост 
(р)

Стенокардия 24 ч преди хоспитализация – брой (%) 9 (45%) 8 (53.3%) 0.738
Предшестващ прием на Аспирин – брой (%) 12 (60%) 10 (66.7%) 0.737
КФК – средна стойност ± СО 128.6 (± 134.4) 191.2 (± 157.5) 0.214
МВ – средна стойност ± СО 19.19 (± 17.7) 22.7 (± 18.6) 0.555
Тропонин I – медиана (25-75 перс) 0.091 (0.01-2.44) 0.02 (0.01-0.057) 0.226
БН – брой (%) 20 (100%) 15 (100%) −

Креатинин (µmol/l) – средна стойност ± СО 124.1 (± 15.8) 140.1 (± 25.5) 0.044
GRACE  – средна стойност ± СО 127.8 (± 44.8) 135.1 (± 35.8) 0.606
TIMI рисков индекс – средна стойност ± СО 3.9 (± 1.3) 3.2 (± 1.3) 0.132

Риск от голямо кървене – средна стойност ± СО 10.4 (± 4.3) 9.8 (± 3.8) 0.216
ОКС:

 НАП – брой (%)
 NSTEMI – брой (%)

11 (55%)
9 (45%)

6 (40%)
9 (60%)

0.5

Таблица 3. Фармакологично лечение при пациенти с ХБЗ

Медикамент Ранна инвазивна  
стратегия (n = 20)

Селективна инвазивна  
стратегия (n = 15)

Статистическа значимост 
(р)

Бета-блокер – брой (%) 19 (95%) 13 (86.7%) 0.565
АСЕ инхибитор – брой (%) 18 (90%) 11 (73.3%) 0.367
Ангиотензин-рецепторен блокер – брой (%) 0 1 (6.7%) 0.429
Калциев антагонист – брой (%) 4 (20%) 4 (26.7%) 0.7
Нитрат – брой (%) 8 (40%) 9 (60%) 0.315
Аспирин – брой (%) 19 (95%) 15 (100%) 1
Клопидогрел – брой (%) 18 (90%) 13 (86.7%) 1
GPIIbIIIa – брой (%) 2 (10%) 2 (13.3%) 1
НМХ – брой (%) 19 (95%) 14 (93.3%) 0.82
Статин – брой (%) 19 (95%) 13 (86.7%) 0.565
Фибрат – брой (%) 0 2 (13.3%) 0.167

Бъбречна недостатъчност – ранна  
инвазивна стратегия

Бъбречна недостатъчност – селективна  
инвазивна стратегия

4
21,05%

5
26,32%

1
5,26%

7
36,84%

2
10,53%

> 1 таргетен съд
RCA
LCx
LAD
LM

Таргетен
коронарен съд

Бъбречна недостатъчност - ранна инвазивна стратегия

 

5
45,45%

2
18,18%

4
36,36%

RCA
LCx
LAD

Таргетен
коронарен съд

Бъбречна недостатъчност - селективна инвазивна
стратегия

р = 0.248 

Фиг. 1. Таргетен коронарен съд при пациенти с ХБЗ според избора на стратегия
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Проследяване на пациентите
Периодът на проследяване на пациентите с 

ХБЗ, разпределени на ранна или на селективна ин-
вазивна стратегия, не се различава статистически 
значимо – съответно 30.9 ± 9.6 месеца и 24.6 ±16.4 
месеца, р = 0.2.

Процентното съотношение на пациентите с 
ХБЗ, при които е наблюдавано някое от търсени-
те неблагоприятни сърдечно-съдови събития до 
края на първия месец след дехоспитализация, е 
представено и сравнено според избора на стра-
тегия в табл. 4. В рамките на първия месец след 
дехоспитализация при пациентите с ХБЗ се на-
блюдава значителна редукция на нежеланите 

сърдечно-съдови инциденти при избор на ранна 
инвазивна стратегия. В тази подгрупа значимо 
намалява честотата на рецидив на стенокардия, 
повторна хоспитализация, СКАГ и интервенция (и 
съответно и общия брой на НСС) в сравнение с 
пациентите, разпределени на селективна инва-
зивна стратегия. Заслужава да се отбележи, че за 
този период при нито един от пациентите с ХБЗ и 
избор на ранна инвазивна стратегия не е наблю-
давано нежелано събитие, в сравнение с 8 паци-
енти от подгрупата, оставена на селективна инва-
зивна стратегия (като при половината от тях – 4 
пациенти, броят на неблагоприятни инциденти на 
едни пациент достига 4).

Дългосрочно проследяване 
При дългосрочното проследяване (табл. 5), кое-

то е средно над 2 години и за двете групи пациенти, 
тенденцията се запазва – рецидив на стенокардия, 
повторна хоспитализация, СКАГ и интервенция се 
наблюдават значително по-рядко при пациенти с из-

Таблица 4. Честота на НСС при пациентите с ХБЗ до края на 30-ия ден след дехоспитализация според избора на 
стратегия

НСС 

Ранна инвазивна стратегия
n = 20

Честота
брой (%) 

Селективна инвазивна стратегия
n = 15

Честота
брой (%) 

Статистическа значимост 
(р)

Рецидив на стенокардия 0 7 (46.7%) 0.001
Миокарден инфаркт 0 0 −

Повторна хоспитализация 0 4 (26.7%) 0.026
СКАГ 0 4 (26.7%) 0.026
Коронарна интервенция 0 4 (26.7%) 0.026
Прояви на СН 0 1 (6.7%) 0.429
Мозъчен инсулт 0 0 −
Смъртност 0 0 −
Пациенти с НСС 0 8 (53.3%) < 0.001

бор на ранна инвазивна стратегия в сравнение с гру-
пата, разпределена на селективна инвазивна стра-
тегия. Съответно и броят пациенти, които претърпя-
ват каквото и да е неблагоприятно сърдечно-съдово 
събитие, показва съществена разлика между двете 
групи в полза на ранната инвазивна стратегия.

Таблица 5. Честота на НСС при пациентите с ХБЗ до края на периода на проследяване според избора на стратегия

НСС 

Ранна инвазивна стратегия
(n = 20)
Честота
брой (%) 

Селективна инвазивна стратегия
(n = 15)
Честота
брой (%) 

Статистическа значимост 
(р)

Рецидив на стенокардия 4 (20%) 12 (80%) 0.001
Миокарден инфаркт 1 (5%) 3 (20%) 0.292
Повторна хоспитализация 5 (25%) 11 (73.3%) 0.007
СКАГ 4 (20%) 11 (73.3%) 0.002
Коронарна интервенция 4 (20%) 11 (73.3%) 0.002
Прояви на СН 4 (20%) 2 (13.3%) 0.68
Мозъчен инсулт 2 (10%) 1 (6.7%) 1
Смъртност 1 (5%) 1 (6.7%) 1
Пациенти с НСС 7 (35%) 12 (80%) 0.016
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по този показател пациентите с избор на ранна 
инвазивна стратегия показват предимство: при 
тях настъпването на нежелано сърдечно-съдово 
събитие е значително по-отдалечено във времето 
(по-дълъг свободен от НСС период) в сравнение 
с пациентите, разпределени на селективна инва-
зивна стратегия.

Освен честотата на неблагоприятните ин-
циденти, интерес представлява и времето до 
настъпване на подобно събитие, т.е. времето, 
през което пациентът е свободен от НСС. Ка-
план-Майер кривите на преживяемостта при па-
циенти с БН според избора на стратегия са пред-
ставени на фиг. 2. От графиката се вижда, че и 

Фиг. 2. Каплан-Майер криви за НСС до края на периода на проследяване при пациенти с ХБЗ според избора на стратегия

Пациенти без бъбречна дисфункция
В групата без ХБЗ болните с избор на ранна ин-

вазивна стратегия са по-млади, но с по-висока чес-
тота на дислипидемия и фамилна обремененост за 
ранна ИБС в сравнение с пациентите, разпределе-
ни на селективна инвазивна стратегия (табл. 6).

Клиничните характеристики при пациентите без 
ХБЗ са представени и сравнени според избора на 
стратегия в табл. 7. В групата с избор на селективно 

инвазивна стратегия се наблюдава по-висока чес-
тота на предшестващ прием на ацетилсалицилова 
киселина, по-високи стойности на креатинин и кре-
атинфосфокиназа (КФК), но по-ниски стойности на 
тропонин I в сравнение с пациентите, разпределени 
на ранна инвазивна стратегия. Последните от своя 
страна демострират по-висок TIMI рисков индекс, 
докато по точковия сбор GRACE двете групи паци-
енти не се различават значимо.

Таблица 6. Обща характеристика при пациентите без ХБЗ според избора на стратегия

Показател Ранна инвазивна  
стратегия (n = 56)

Селективна инвазивна  
стратегия (n = 87)

Статистическа значимост 
(р)

Възраст – средна стойност ± СО 58.8 (± 9.7) 62.7 (± 11.7) 0.04
Жени – брой (%) 15 (26.8%) 97 (33.3%) 0.461
АХ – брой (%) 51 (91.1%) 77 (88.5%) 0.782
ЗД – брой (%) 16 (28.6%) 24 (27.6%) 1
ЗД инсулинолечение – брой (%) 7 (43.8%) 11 (45.8%) 0.983
Дислипидемия – брой (%) 53 (94.6%) 61 (70.1%) < 0.001
ИТМ – средна стойност ± СО 30.3 (± 6.8) 29.7 (± 6.5) 1
Пушачи – брой (%) 29 (51.8%) 33 (37.9%) 0.121
Фамилна обремененост за ИБС – брой (%) 31 (55.4%) 23 (26.4%) 0.001
Преживян МИ – брой (%) 26 (46.4%) 35 (40.2%) 0.492
Проведена ПКИ – брой (%) 15 (26.8%) 18 (20.7%) 0.422
Анамнеза за СН – брой (%) 6 (10.7%) 7 (8%) 0.767
Известна МСБ – брой (%) 4 (7.1%) 10 (11.5%) 0.566
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рат, свързано с опита за стабилизиране на състоя-
нието при тези пациенти, но с по-ниска честота на 
прием на клопидогрел в сравнение с пациентите, 
разпределени на ранна инвазивна стратегия.

Таблица 7. Клинични характеристики при пациентите без ХБЗ според избора на стратегия

Показател Ранна инвазивна  
стратегия (n = 56)

Селективна инвазивна  
стратегия (n = 87)

Статистическа значимост 
(р)

Стенокардия 24 ч преди хоспитализация – брой (%) 17 (30.4%) 33 (37.9%) 0.375

Предшестващ прием на Аспирин – брой (%) 33 (58.9%) 67 (77%) 0.026
КФК – медиана (25-75 перс) 91.5 (53.5-144) 132 (88-218) 0.003
МВ – медиана (25-75 перс) 15 (11-23) 17 (11-26) 0.577
Тропонин I – медиана (25-75 перс) 0.035 (0.016-0.257) 0.015 (0.005-0.083) 0.009
БН – брой (%) 0 0 −
Креатинин (µmol/l) – средна стойност ± СО 79.4 (± 13.9) 85.8 (± 13) 0.006
GRACE  – средна стойност ± СО 112.6 (± 35.4) 107.5 (± 23.9) 0.348

TIMI рисков индекс – медиана (25-75 перс) 3 (2-4) 2 (2-3) 0.026

Риск от голямо кървене (%) – средна стойност ± СО 5.4 (± 3.9) 4.8 (± 2.8) 0.18
ОКС:

 НАП – брой (%)
 NSTEMI – брой (%)

30 (53.6%)
26 (46.4%)

55 (63.2%)
32 (36.8%)

0.296

По отношение на фармакологичното лечение 
(табл. 8) групата пациенти с избор на селектив-
на инвазивна стратегия се отличава със значимо 
по-висока честота на приложение на нитропрепа-

Таблица. 8. Фармакологично лечение при пациенти без ХБЗ

Медикамент Ранна инвазивна  
стратегия (n = 56)

Селективна инвазивна 
стратегия (n = 87)

Статистическа  
значимост (р)

Бета-блокер – брой (%) 52 (92.3%) 70 (80.5%) 0.053
АСЕ инхибитор – брой (%) 50 (89.3%) 67 (77%) 0.077
Ангиотензин-рецепторен блокер – брой (%) 2 (3.6%) 11 (12.6%) 0.079
Калциев антагонист – брой (%) 13 (23.2%) 22 (25.3%) 0.844
Нитрат – брой (%) 11 (19.6%) 50 (57.5%) < 0.001
Аспирин – брой (%) 52 (92.9%) 83 (95.4%) 0.712
Клопидогрел – брой (%) 50 (89.3%) 56 (64.4%) 0.001
GPIIbIIIa – брой (%) 7 (12.5%) 5 (5.7%) 0.217
НМХ – брой (%) 54 (96.4%) 84 (96.6%) 1
Статин – брой (%) 49 (87.5%) 73 (83.9%) 0.634
Фибрат – брой (%) 5 (8.9%) 2 (2.3%) 0.111

Проследяване на пациентите
Пациентите, разпределени на ранна инвазив-

на стратегия, са проследени за по-дълъг период от 
време – 26 месеца (19.2-37), в сравнение с групата 
болни с избор на селективна инвазивна стратегия – 
11 месеца (5-30), р < 0001.

Процентното разпределение на пациентите от 
двете изследвани групи, при които е наблюдавано 
някое от търсените нежелани събития до 30-ия ден 
след дехоспитализацията, е представено на табл. 9. 
От таблицата се вижда че процентът пациенти, при 
които се наблюдава НСС, е значително по-висок в 
групата с ранна инвазивна стратегия в сравнение с 
групата с избор на селективна инвазивна стратегия. 
Тази разлика обаче идва предимно от различието в 

честотата на рецидив на стенокардия, тъй като по 
останалите индивидуални нежелани сърдечно-съ-
дови събития двете групи не се различават значимо 
помежду си.

В рамките на дългосрочното проследяване па-
циентите, при които е наблюдавано някое от търсе-
ните нежелани сърдечно-съдови събития, са равно-
мерно разпределени в групите с избор на ранна и 
селективна инвазивна стратегия – табл. 10.

Въпреки липсата на разлика в честота на НСС 
между двете групи пациенти на фона на липса на 
ХБЗ и до края на периода на проследяване, вре-
мето до настъпване на някакво нежелано съби-
тие показва разлика според избора на стратегия в 
полза на пациентите, разпределени на ранна ин-
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тегия сърдечно-съдовите инциденти настъпват 
по-рано в сравнение с тази на ранна инвазивна 
стратегия.

вазивна стратегия – Каплан-Майер криви за пре-
живяемост – фиг. 3. От графиката се вижда, че 
в групата с избор на селективна инвазивна стра-

Таблица 9. Честота на НСС при пациентите без ХБЗ до края на 30-ти ден след дехоспитализация според избора 
на стратегия

НСС 

Ранна инвазивна стратегия
(n = 56)
Честота
брой (%) 

Селективна инвазивна стратегия
(n = 87)
Честота
брой (%) 

Статистическа значимост 
(р)

Рецидив на стенокардия 5 (8.9%) 21 (24.1%) 0.01
Миокарден инфаркт 0 2 (2.3%) 0.52
Повторна хоспитализация 4 (7.1%) 14 (16.1%) 0.13
СКАГ 4 (7.1%) 13 (14.9%) 0.193
Коронарна интервенция 4 (7.1%) 11 (12.6%) 0.405
Прояви на СН 1 (1.8%) 3 (3.5%) 1
Мозъчен инсулт 0 0 −

Смъртност 0 0 −

Пациенти с НСС 6 (10.7%) 22 (25.3%) 0.033

Таблица 10. Честота на НСС при пациентите без ХБЗ до края на периода на проследяване според избора на 
стратегия

НСС 

Ранна инвазивна стратегия
n = 56

Честота
брой (%) 

Селективна инвазивна стратегия
n = 87

Честота
брой (%) 

Статистическа значимост 
(р)

Рецидив на стенокардия 16 (28.6%) 33 (37.9%) 0.282
Миокарден инфаркт 1 (1.8%) 9 (10.3%) 0.089
Повторна хоспитализация 17 (30.4%) 30 (34.5%) 0.716
СКАГ 12 (21.4%) 28 (32.2%) 0.185
Коронарна интервенция 11 (19.6%) 26 (29.9%) 0.24
Прояви на СН 7 (12.5%) 9 (10.3%) 0.788
Мозъчен инсулт 4 (7.1%) 3 (3.5%) 0.433
Смъртност 2 (3.6%) 2 (2.3%) 0.645
Пациенти с НСС 22 (39.3%) 37 (42.5%) 0.731

Фиг. 3. Каплан-Майер криви за НСС до края 
на периода на проследяване при пациенти 
без ХБЗ според избора на стратегия
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обсъждане

В настоящото проучване е изследвано значе-
нието на бъбречната функция при избора на те-
рапевтична стратегия (ранна инвазивна спрямо 
селективна инвазивна) по отношение на честотата 
на нежеланите сърдечно-съдови събития при паци-
енти с ОКС без елевация на ST-сегмента. Обхвана-
та е немалка група болни, които са проследени за 
период от средно близо две години.

При почти 20% от изследваната група е нали-
це бъбречна дисфункция, което като стойност е 
по-ниско от очакваната честота на пациенти с ХБЗ 
според клинични проучвания и регистри – 30-40% 
[4]. За определяне на бъбречната функция е из-
ползвана MDRD формулата за изчисление на гло-
мерулната филтрация, с което се избягват редица 
неточности, свързани с класифициране на ХБЗ спо-
ред стойностите на креатинина, а именно – подце-
няване на степента на бъбречна дисфункция при 
напреднала възраст и при ниско телесно тегло. За 
целите на настоящото проучване и по модел на дру-
ги провеждани до момента рандомизирани клинич-
ни проучвания, като критерии за разпределение на 
пациентите към групата с бъбречна дисфункция е 
използвана стойност на гломерулната филтрация < 
60 ml/min/1.73 m2. По този начин в посочената група 
попадат болни с умерено и напреднало ХБЗ, докато 
тези с лекостепенна бъбречна дисфункция (eGFR 
60-90 ml/min/1.73 m2) се разглеждат съвместно с ос-
таналата част от изследваната популация без ХБЗ. 

При проследяване в групата с ХБЗ се наблюдава 
понижена честота на НСС при избор на ранна спря-
мо селективна инвазивна стратегия, както в рамки-
те на първия месец след дехоспитализация, така и 
в дългосрочен план. Освен това ранната инвазивна 
стратегия е свързана и със значително удължаване 
на интервала от време, свободен от НСС, в сравне-
ние със селективната инвазивна стратегия.

В групата със запазена бъбречна функция раз-
пределението на пациентите към различни терапев-
тични стратегии не повлиява честотата на настъп-
ване на НСС при краткосрочно и дългосрочно про-
следяване, но времето до настъпване на нежелано 
сърдечно-съдово събитие е по-кратко при избор на 
селективна (спрямо ранна) инвазивна стратегия. 

Бъбречната дисфункция при пациенти с ОКС 
без елевация на ST-сегмента представлява незави-
сим предсказващ фактор за смъртност както в крат-
косрочен, така и в дългосрочен план. Стойностите 
на серумния креатинин участват като фактор при 
изчислението на риска от исхемични усложнения в 
основния препоръчван за употреба модел за оцен-
ка на риска – GRACE [4]. Въпреки високорисковия 
си профил пациентите с ХБЗ често не получават 

оптимална терапия, съобразена с добрата клинич-
на практика, като това включва както възприемане-
то на инвазивна стратегия, така и приложението на 
медикаменти с доказан протективен ефект – двой-
на антиагрегантна терапия, оптимална антикоа-
гулация, статини, инхибитори на ренин-ангиотен-
зин-алдостероновата система [1, 2, 5, 6, 11, 12]. 

Данни за ефективността на инвазивната стра-
тегия по отношение редукция на честотата на не-
благоприятните сърдечно-съдови събития при бо-
лни с ОКС без елевация на ST-сегмента и ХБЗ не 
са достъпни, тъй като голяма част от проучванията 
за ефекта от реваскуларизация на фона на НАП/ 
STEMI изключват пациенти с ХБЗ. По данни на ре-
гистри и поданализи на клинични проучвания при 
ОКС без ST-елевация ранната инвазивна стратегия 
подобрява прогнозата при умерена и напреднала 
бъбречна дисфункция, като ефектът в последния 
случай не е така отчетлив [4].

В това отношение се очертава основният при-
нос на настоящото проучване, което, въпреки не-
достатъчно големия брой пациенти с ХБЗ, успява 
да сравни два терапевтични подхода (ранна и се-
лективна инвазивна стратегия) в тази конкретна 
подгрупа на болни с ОКС без ST-елевация и катего-
рично доказва предимствата на ранната инвазивна 
стратегия по отношение редукция на честотата на 
НСС и удължаване на периода, свободен от подоб-
ни неблагоприятни инциденти.

Заключение

При пациентите с бъбречна дисфункция се на-
блюдава понижена честота на рецидив на стенокар-
дия, повторна хоспитализация, СКАГ, интервенция 
и обща честота на НСС при избор на ранна спрямо 
селективна инвазивна стратегия, както в рамките 
на първия месец след дехоспитализация, така и в 
дългосрочен план. Ранната инвазивна стратегия при 
наличие на ХБЗ е свързана със значително удъл-
жаване на интервала време, свободен от НСС, в 
сравнение със селективната инвазивна стратегия. 
В групата със запазена бъбречна функция разпре-
делението на болните към различни терапевтични 
стратегии не повлиява честотата на настъпване на 
НСС при краткосрочно и дългосрочно проследяване, 
а също така не оказва влияние и върху времето до 
настъпване на нежелано сърдечно-съдово събитие.
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