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Най-честите причини за провеждане на анти-
тромботична терапия са наличието на предсърдно 
мъждене, клапна протеза, прекарани дълбока ве-
нозна тромбоза, белодробна тромбоемболия или 
остър коронарен синдром. При провеждането на 
несърдечна хирургия стои въпросът за безопас-

ността на тези пациенти по отношение на риска от 
кървене или от тромбоемболизъм, ако се прекъсне 
лечението.

Подготовката и провеждането на хирургична 
интервенция при пациенти на антикоагулантна 
(АК) и антиагрегантна терапия e дилема за кли-
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Резюме: Подготовката и провеждането на несърдечна хирургична интервенция при пациенти на антикоагулантна и анти-
агрегантна терапия представлява дилема за клиницистите. Препоръките за оценка на периоперативния риск и 
поведението при тези пациенти са представени в Европейското ръководство и още по-подробно в 9-ото издание 
на ръководството на Американското дружество на гръдните специалисти за антитромботична терапия и превен-
ция на тромбозата. В обзора е направен преглед на оценката и терапевтичния подход преди и след оперативна 
интервенция при пациентите, приемащи антитромбозна терапия. Все още голяма част от препоръките са клас 
2С. Това налага да бъдат възприемани и прилагани след задълбочен анализ на факторите и риска от страна на 
пациента и хирургичната интервенция, с цел да се избере най-добрия за конкретния случай терапевтичен подход. 

Ключови думи: несърдечна хирургия, антитромботична терапия, риск от кървене
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Summary: The perioperative management of patients receiving anticoagulant or antiplatelet therapy, who require non-cardiac 
surgery, is a complex issue for clinicians. The recommendations for perioperative risk assessment and management are 
presented in the European guidelines and even in more detail in the 9th edition of American College of Chest Physicians 
evidence-based clinical practice guidelines for antithrombotic therapy and prevention of thrombosis. In this review the 
therapeutic approach in patients on antithrombotic therapy undergoing surgical intervention was discussed. Many of the 
currently used recommendations are still classifi ed as class 2C. Therefore, they should be perceived with causion and 
reasonably applied after a careful clinical assessment has been made. The physician’s goal should be to analyze the 
patient- and surgery-related risk factors in order to recommend the best approach in every individual case. 
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ницистите. Според статистиката само за Северна 
Америка пациентите, приемащи антикоагуланти, 
при които се налага оперативна интервенция или 
инвазивна процедура, са 250 000 годишно [1]. В 
проблема са въвлечени различни клиницисти – 
кардиолози, интернисти, хирурзи, анестезиолози, 
стоматолози. 

Основните препоръки за оценка на периопера-
тивния риск и поведението при пациентите с анти-
тромботична терапия, подлежащи на несърдечна 
хирургия, са представени в Европейското ръковод-
ство [2], и още по-подробно в 9-ото издание на пре-
поръките за антитромботична терапия и превенция 
на тромбозата на Американското дружество на 
гръдните специалисти [3]. 

ПЕРИОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
НА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С АНТАГОНИСТИ 
НА ВИТАМИН К

Въпросът с периоперативното прекъсване на 
антикоагулантната терапия с витамин К-антагони-
сти (ВКА) е сложен поради това, че обратимостта 
на антикоагулантния ефект е постепенна и в също-
то време различна по продължителност при различ-

ните пациенти. От една страна, предоперативно АК 
трябва да се спре за достатъчно дълго време, от 
друга страна, започването на АК след оперативната 
интервенция изисква известно време за постигане 
на терапевтични граници на INR. През този период 
INR е в субтерапевтични нива за дни, което е свър-
зано с повишен емболичен риск [4]. 

Стандартизираният протокол за поведение при 
пациенти на АК терапия при предстояща хирургич-
на интервенция включва оценка на пациента поне 
7 дни преди операцията. Препоръчва се даването 
на писмени инструкции с датата на спиране на АК 
и датата на започване и дозата на нискомолекуляр-
ния хепарин (НМХ) при необходима застъпваща 
(bridging) терапия. INR се изследва в деня преди 
операцията и трябва да бъде под 1,5. Хемостазните 
показатели се изследват също в деня на интервен-
цията и на 1-вия постоперативен ден. 

Периоперативната терапия се определя в зави-
симост от риска за тромбоемболизъм (ТЕ) и риска 
за кървене при пациента. Според степента на тром-
боемболичния риск пациентите могат да бъдат кла-
сифицирани в три групи – с нисък риск (под 5% за 
година), умерен (5-10% годишен риск) и висок (над 
10%) (табл. 1).

Рискът за голямо кървене от страна на пациен-
та може да се оцени с помощта на BleedMAP score 
[5] чрез четирите предиктора – предишно кървене 
(bleed), наличие на механична митрална клапна 
протеза (М), активен карцином (А) и тромбоцитопе-
ния (Р). Въпреки че първоначално е приложена при 
пациенти с предсърдно мъждене, системата HAS-

Таблица 1. Стратификация на риска за тромбоемболични усложнения [2, 3]

Риск Механични клапни протези Предсърдно мъждене Венозен тромбоемболизъм

Нисък
< 5% годишен риск 
за ТЕ

Двупластинкова аортна клапна про-
теза
  без ПМ и
  без други рискови фактори за мо-
зъчен инсулт

CHADS2 = 0 ÷ 2   > 12 мес. и
  Без други рискови фактори

Умерен
5-10% годишен 
риск за ТЕ

Двупластинкова аортна протеза и ≥ 1 
рисков фактор:
  ПМ
  Прекаран мозъчен инсулт / ПНМК
  АХ
  ЗД
  СН
  Възраст > 75 год.

CHADS2 = 3 ÷ 4   ВТЕ 3-12 мес.
  Нетежка ф-ма на тромбофилия 

(хетерозиготна мутация на фактор V 
Leiden или протромбин

  Рекурентен ВТЕ
  Активен карцином (лекуван в по-
следни 6 месеца или палиативно 
лечение)

Висок
> 10% годишен 
риск за ТЕ

  Митрална клапна протеза – всички
  Еднопластинкови “tilting disk” и 
топчести Ао-клапни протези

  Мозъчен инсулт / ПНМК в посл. 6 
мес.

  CHADS2 = 5 ÷ 6
  Мозъчен инсулт / ПНМК в 
последните 3 мес.

  Ревматична клапна лезия

  ВТЕ < 3 месеца
  Тежка тромбофилия (дефицит на 
протеин С, протеин S и антитром-
бин; антифосфолипиден синдром; 
комбинация) 

ТЕ – тромбоемболизъм; ПМ – предсърдно мъждене; ПНМК – преходно нарушение на мозъчното кръвообращение; 
АХ – артериална хипертония; ЗД – захарен диабет; СН – сърдечна недостатъчност; ВТЕ – венозен тромбоемболизъм 

BLED също може да се използва чрез оценка на 
следните критерии: наличие на артериална хипер-
тония, бъбречна и/или чернодробна дисфункция, 
мозъчен инсулт, предишно кървене или предиспо-
зиция за кървене, лабилен INR, възраст над 65 г., 
лекарствена или алкохолна зависимост [6]. Скор 
≥ 3 е доказан независим предиктор за кървене в 
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вежда при пациенти с интермедиерен и висок риск 
за тромбоемболизъм, както и при пациенти с нисък 
ТЕ риск, но с висок риск от кървене, при които про-
дължаването на АК периоперативно би могло да 
доведе до кървене. Тя може да бъде във високи 
дози – терапевтична (при висок ТЕ риск), в ниски 
дози – профилактична (при нисък ТЕ риск и висок 
риск от кървене), или в интермитентни дози (напри-
мер еноксапарин 2 пъти по 40 mg дневно). Тера-
певтичната доза е еквивалентна на терапевтичната 
доза на антагонистите на витамин К за превенция 
на артериален ТЕ, докато профилактичната доза е 
достатъчна само за профилактика на постоперати-
вен венозен ТЕ, но няма данни да профилактира 
артериален ТЕ. 

Най-често в практиката се използват нискомо-
лекулярните хепарини Nadroparin (Fraxiparine) и 
Enoxaparin (Clexane), приложени субкутанно. При 
нисък ТЕ риск се използва профилактична доза, ед-
нократно дневно, а при висок ТЕ риск – терапевтич-
на доза, двукратно дневно, с дозиране на килограм 
тегло (табл. 3). 

Таблица 3. Bridging-терапия – антикоагулантни про-
токоли за нискомолекулярен хепарин [2]

Пациенти с нисък ТЕ риск Пациенти с висок ТЕ риск

Тегло, 
kg

Nadroparin
Веднъж 

дневно, s.c.

Enoxaparin 
Веднъж дневно, 

s.c.

Nadroparin
Два пъти 

дневно, s.c.

Enoxaparin 
Два дневно, s.c.

< 50
2850 IU 
(0,3 ml)

4000 IU 
(40 mg, 0,4 ml)

2850 IU 
(0,3 ml)

2000 IU 
(20 mg, 0,2 ml)

50-69
3800 IU 
(0,4 ml)

3800 IU 
(0,4 ml)

4000 IU 
(40 mg, 0,4 ml)

70-89

5700 IU 
(0,6 ml)

5700 IU 
(0,6 ml)

6000 IU 
(60 mg, 0,6 ml)

90-110
7600 IU 
(0,8 ml)

8000 IU 
(80 mg, 0,8 ml)

> 110
9500 IU 
(1 ml)

10 000 IU 
(100 mg, 1 ml)

Nadroparin 950 IU = 0,1 ml; Enoxaparin 1000 IU = 10 mg (0,1 ml)

Вместо НМХ, субкутанно може да се използва 
венозна инфузия на НФХ с поддържане на аРТТ 
между 1,5 и 2 пъти над изходното. Предпочита се 
при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност.

Поведението при пациентите, които имат нуж-
да от застъпваща терапия е представено на табл. 
4. Антикоагулантната терапия се препоръчва да 
бъде спряна 5 дни преди интервенцията [2], пре-
поръки клас 1С [3]. Застъпващата терапия с НМХ 
или НФХ се започва 1 ден след спирането на АК, 
ако пациентът е на Acenocoumarol, или 2 дни ако 
е на Warfarin. Приложението на НМХ при пациенти 
с нисък ТЕ и висок риск от кървене е еднократно 
дневно подкожно, а при лицата с висок ТЕ риск – 

проспективния мултицентров регистър на пациен-
ти, подложени на инвазивни процедури. 

Рискът от кървене при самата оперативна ин-
тервенция също трябва да се има предвид. Висо-
корискови са операциите на силно кръвоснабдени 
органи – черен дроб, бъбреци и слезка, урологич-
ните операции, резекцията на черво, резекцията на 
голям полип на колона, голяма хирургия (с продъл-
жителност > 45 min) – при карциноми, ставни опера-
ции [7]. Не трябва да се пренебрегват и интервен-
циите с леко, но свързано със сериозни усложнения 
кървене, каквито са интракраниалната и спинална-
та хирургия и реконструктивната пластична хирур-
гия. Оценките на риска от кървене според профила 
на пациента и според вида на оперативната интер-
венция са представени на табл. 2.

Таблица 2. Оценка на риска от кървене според профи-
ла на пациента и вида на оперативната интервенция

От страна на пациента Хирургична интервенция

BleedMAP
  Анамнеза за кървене
  Митрална механична клап-
на протеза

  Активен карцином
  Тромбоцитопения

Висок риск от кървене
1. Силно кръвоснабдени органи:
  Черен дроб 
  Бъбреци 
  Слезка

2. Урологична операция
3. Чревна резекция
4. Резекция на голям полип на 
колона
5. Голяма хирургия (> 45 min):
Карциноми
Ставно протезиране

HAS-BLED score
  АХ
  Бъбречна / чернодробна 
дисфункця

  Инсулт
  Анамнеза за кървене / пре-
диспозиция

  Лабилен INR
  Възраст > 65 год.
  Лекарствена / алкохолна 
зависимост

Сериозни усложнения при 
леко кървене
  Интракраниална или спи-
нална хирургия

  Реконструктивна пластична 
хирургия

Поведение при пациенти с нисък 
тромбоемболичен риск и нисък риск 
от кървене
При пациентите, които имат нисък тромбоембо-

личен риск и нисък риск от кървене, не се налага 
спиране на АК терапия и съответно няма нужда от 
застъпваща терапия. Оперативната интервенция 
се извършва при INR в терапевтични граници [2], 
клас 2С [3].

При останалите пациенти се препоръчва за-
стъпваща антикоагулантна терапия.

Поведение при пациенти, изискващи 
застъпваща (bridging) антикоагулантна 
терапия 
Застъпващата терапия (т.нар. bridging-терапия) 

с НМХ или нефракциониран хепарин (НФХ) се про-



Е. Кинова, П. Кинов и А. Гудев8

двукратно, като последната доза трябва да бъде 
минимум 12 часа преди оперативната интервен-
ция. Ако се използва венозно НФХ, той трябва да 
бъде спрян най-малко 4 часа преди процедурата. 
НМХ или НФХ се продължават на първия или вто-
рия ден след операцията при спряло кървене и 
според коагулационния статус или поне 12 часа 
след операцията, ако рискът от кървене не е ви-

сок. Приемът на орален АК се възстановява един 
до два дни след операцията, като за 2 последо-
вателни дни се предписва препроцедурната доза, 
увеличена с 50% [2] или същата препроцедурна 
доза [3] с контрол на INR. Успоредното приложе-
ние на двата вида антикоагуланти продължава до 
постигане на терапевтични граници на INR, след 
което НМХ или НФХ се прекратява. 

При пациентите с интермедиерен ТЕ риск пове-
дението се преценява индивидуално. Ако пациен-
тът подлежи на хирургия с нисък риск от кървене, 
се предпочита започването на bridging-терапия, а 
при висок риск от кървене тя може да се избегне. 

Ако пациентите имат висок риск от постопера-
тивно кървене, НМХ се започва 48-72 ч. след опе-
рацията, клас 2С [3]. Ако кървенето продължава 
след 72-рия час, се започва ниска доза хепарин 
или ВКА самостоятелно. В някои от случаите може 
да се прецени, че е по-разумно да не се провежда 
bridging-терапия.

Оперативни интервенции, които не 
изискват спиране на антикоагулантната 
терапия
Някои леки хирургични интервенции, независи-

мо от тромбоемболичния риск, могат да бъдат из-
вършени без спиране на ВКА [3]. Такива са дентал-
ните процедури – зъбна екстракция (обикновено на 
не повече от 1 зъб) и ендодонтните процедури, клас 

Таблица 4. Поведение при пациенти с ТЕ риск и нужда от bridging-терапия

Ден Интервенция

Препроцедурно

– 5 ден Спиране на ВКА

– 4 ден ( след Acenocoumarol),
– 3 ден (след Warfarin)

Започване на НМХ / НФХ

– 1 Последна доза на: 
  НМХ – не по-малко от 12 ч. преди процедурата
  НФХ i.v. – до 4 ч. преди процедурата 

0 Ден на интервенцията
Оценка на постоперативната хемостаза след интервенцията.
ВКА се възстановява вечерта след процедурата или на следващия ден

Следпроцедурно

Нисък ТЕ риск и висок риск от кървене Висок ТЕ риск 

+1 / +2 ден   Bridging-терапия в профи-
лактична доза:

  НМХ / НФХ (след поне 12 ч.) 
[2] според коагулационния 
статус 

  Продължават до INR в тера-
певтични граници

  Bridging-терапия в терапевтична доза:
  НМХ / НФХ - след поне 12 ч. [2], 24 ч. [3] според коагулационния статус, 
при висок риск от кървене – след 48-72 ч. [3]

  Продължават до INR в терапевтични граници

+1 / +2 ден ВКА – препроцедурната доза + 50% за 2 последователни дни [2] или препроцедурната доза [3], според INR

2С. В тези случаи единият подход, който се препо-
ръчва, е АК терапия да продължи заедно с прохе-
мостатичен агент, като например орален разтвор на 
аминокапронова киселина. Другият подход е да се 
спре ВКА за 2-3 дни преди процедурата до достигне 
на INR между 1,5-2. 

Дерматологичните процедури, като ексцизия на 
базоцелуларен и сквамозноклетъчен карцином, хи-
перкератоза, невуси, също не изискват спиране на 
АК (клас 2С). Периоперативно е необходимо опти-
мизиране на локалната хемостаза.

В очната хирургия за операцията на катаракта 
също не е необходимо да се спира АК. 

Оперативна интервенция по спешност 
В случаите, изискващи спешна оперативна ин-

тервенция на фона на провеждана терапия с ВКА, 
се препоръчва назначаването на ниска доза вита-
мин К (2,5-5 mg) i.v. или перорално, както и прило-
жението на прясно замразена плазма. При възмож-
ност, се прилага протромбинов концентрат [2]. 
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дълъг. При пациентите на ривароксабан (инхибитор 
на фактор Ха) е необходимо спиране ≥ 24 часа [8, 
9]. Възстановяването на приема при спряло кърве-
не може да започне след 6-10 часа [9]. 

Интервенциите, които не са свързани с клинич-
но значимо кървене, като дентални интервенции и 
операция на катаракта и глаукома, не изискват за-
дължително спиране на АК [10]. Те могат да бъдат 
извършени 12 или 24 часа след последния прием 
на НОАК (в зависимост дали приемът е еднократен 
или двукратен), но не и по време на пиковата кон-
центрация. Въпреки това по-практичният подход е 
интервенцията да се назначи 18-24 часа след по-
следния прием и да се възстанови 6 часа по-късно.

При процедури с нисък риск от кървене (ен-
доскопия с биопсия, биопсия на простата или пи-
кочен мехур, електрофизиологично изследване 
или радиофреквентна катетърна аблация за над-
камерна тахикардия, ангиография, имплантация на 
пейсмейкър или ресинхронизираща терапия), при 
пациенти с предсърдно мъждене се препоръчва 
НОАК да се спрат 24 часа преди плановата проце-
дура, в случай че бъбречната функция е запазена. 
При процедури с висок риск от кървене, последната 
доза НОАК трябва да е поне 48 часа преди интер-
венцията [10]. 

На табл. 5 са представени препоръките за пе-
риоперативно поведение при терапия с различните 
НОАК при пациенти с предсърдно мъждене [10]. 

Ако пациентът е на терапия с НМХ, са необхо-
дими около 8 часа до изчерпване на ефекта от по-
следната доза. При необходимост от бърз обратим 
ефект, може да се приложи протамин сулфат i.v., 
като трябва да се има предвид, че анти-Ха актив-
ността не се неутрализира напълно.

При пациенти, които са на венозна инфузия с 
НФХ, изчерпването на антикоагулантния ефект на-
стъпва до 4-6 час след спирането му. Ако приложе-
нието на хепарина е било подкожно, антикоагулант-
ният ефект е по-продължителен. За да се постигане 
бърз обратим ефект, се препоръчва прилагането 
на протамин сулфат в доза 1 mg за 100 U хепарин 
(максимално 50 mg), 1/2 доза – ако хепариновата 
инфузия е спряна от 30 min до 2 часа и 1/4 доза при 
спряна инфузия от 2 до 4 часа. 

ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
НА ТЕРАПИЯ С НОВИ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТИ 
(НОАК)

Предоперативно спиране на НОАК 
Пациентите, приемащи дабигатран (директен 

тромбинов инхибитор) е необходимо да спрат ме-
дикамента 1-2 дни преди оперативната интервен-
ция, ако креатининовият клиранс е над 50 ml/min и 
3-5 дни, ако е под 50 ml/min. При по-големи опера-
тивни интервенции е уместно този период да е по-

Таблица 5. Последен прием на НОАК при пациенти с неклапно предсърдно мъждене преди планова хирургична 
интервенция според оперативния риск от кървене [10]

Dabigatran Apixaban Rivaroxaban
Нисък риск Висок риск Нисък риск Висок риск Нисък риск Висок риск

CrCl ≥ 80 ml/min ≥ 24 ч. ≥ 48 ч. ≥ 24 ч. ≥ 48 ч. ≥ 24 ч. ≥ 48 ч.

CrCl 50-80 ml/min ≥ 36 ч. ≥ 72 ч. ≥ 24 ч. ≥ 48 ч. ≥ 24 ч. ≥ 48 ч.

CrCl 30-50 ml/min ≥ 48 ч. ≥ 96 ч. ≥ 24 ч. ≥ 48 ч. ≥ 24 ч. ≥ 48 ч.

CrCl 15-30 ml/min Не е показан Не е показан ≥ 36 ч. ≥ 48 ч. ≥ 36 ч. ≥ 48 ч.

CrCl < 15 ml/min Липсват официални показания за използване

CrCl – креатининов клиранс
Пациентите с CrCl < 30 ml/min обикновено са на ниска доза НОАК – Dabigatran 2 пъти по 110 mg, Apixaban 2 пъти по 
2,5 mg, Rivaroxaban 15 mg дневно.

Възстановяване на НОАК
При спряло кървене НОАК може да се възста-

нови 6-8 часа след оперативната интервенция. 
За повечето интервенции обаче възстановява-
нето на пълната доза антикоагулант 48-72 часа 
след процедурата може да е свързано с риск от 
кървене, надвишаващ емболичния. При интер-
венции, свързани с имобилизация, с цел венозна 
тромбопрофилактика, е уместно да се стартира 

след 6-8 часа с НМХ в ниска или умерена доза, 
а терапевтичната доза с превключване на НОАК 
да се започне 48-72 часа след процедурата [10]. 
На този етап, при пациенти с предсърдно мъжде-
не все още няма данни за постоперативното из-
ползване на намалена доза НОАК, каквато се 
използва за профилактика на венозен тромбо-
емболизъм след тазобедрено или колянно ендо-
протезиране.
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обратими тромбоцитни Р2-рецепторни инхибитори 
като тикагрелор [15]. Той е първият представител на 
нов клас медикаменти, които обратимо се свързват 
с Р2Y12 рецептора за АДФ. Има по-кратък полужи-
вот от клопидогрела и празугрела, и може да бъде 
спрян 48 до 72 часа преди операцията. Въпреки 
това, замяната на клопидогрела или празугрела с 
тикагрелор периоперативно не е била изследвана.

Според препоръките, при предстояща планова 
хирургия антитромбоцитната терапия може спокой-
но да бъде спряна, ако са минали повече от 14 дни 
след провеждането на балонна ангиопластика (клас 
2а, ниво на доказателственост В), повече от 6 сед-
мици (оптимално над 3 месеца) след провеждане на 
РСІ и стентиране с bare-metal стент (клас 1, В) или 
повече от 12 месеца след стентиране с медикамент-
излъчващ стент (клас 1, В) [2]. В тези случаи опера-
тивната интервенция може да се проведе на фона на 
терапия с аспирин. Спирането на клопидогрел или 
празугрел, според вида на оперативната интервен-
ция, трябва да бъде поне 5 дни, като се предпочитат 
и по-къси периоди, ако оперативната интервенция 
позволява. Възстановяването на атиагрегантната 
терапия се препоръчва 24 часа след интервенцията. 

При хирургия по спешност се препоръчва транс-
фузия на тромбоцитна маса или други прохемоста-
тични агенти.

За разлика от Европейските препоръки за пе-
риоперативно поведение при несърдечна хирургия, 
според препоръките на АССР пациентите с медика-
мент-излъчващ стент могат да бъдат подложени на 
планова хирургия 6 месеца след имплантирането 
му (клас 1, С) [3]. 

При пациенти с исхемична болест на сърцето с 
предстояща оперативна интервенция, предварител-
ната миокардна реваскуларизация има смисъл само 
ако са налице сигнификантни коронарни стенози. 
Реваскуларизацията не може да предотврати руп-
турата на вулнерабилна плака при стреса по време 
на хирургичната интервенция. Голяма част от паци-
ентите са с проведен в миналото аорто-коронарен 
байпас (АКБ). Ако са клинично стабилни, те нямат 
допълнителен риск от сърдечни усложнения. Данни-
те от регистъра CASS (Coronary Artery Surgery Study) 
показват, че пациентите с проведен АКБ и високо-
рискова несърдечна хирургия, дори при редуцирана 
левокамерна фракция на изтласкване, са с по-нисък 
риск от сърдечни усложнения [16]. Ако АКБ е през 
последните 5 години, при тези пациенти не трябва 
излишно да се отлага оперативната интервенция 
(клас 1, ниво на доказателственост С) [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все още голяма част от препоръките за перио-
перативна преценка и поведение при пациентите на 

Поведение при необходимост от спешна 
операция
При пациенти, приемащи НОАК хирургичната ин-

тервенция по възможност трябва да бъде отложена 
с поне 12 часа, в идеалния случай – 24 часа след 
последната доза. Въпреки че няма доказателства, 
оценката на коагулационния статус с изследване на 
аРТТ (за дабигатран) и РТ (за инхибиторите на фак-
тор Ха) може да се има предвид в някои случаи.

ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С КОРОНАРНА БОЛЕСТ И ТЕРАПИЯ 
С АНТИТРОМБОТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ 
Когато се оценява предоперативно даден паци-

ент, от значение е дали приема медикаменти, които 
инхибират необратимо или обратимо тромбоцитна-
та функция. Необратими инхибитори на тромбоцит-
ната функция са аспирин, клопидогрел, тиклопидин 
и празугрел, а обратими инхибитори са дипирида-
мол, цилостазол, нестероидните противовъзпали-
телни средства, тикагрелор.

Според Европейските препоръки [2] пациенти-
те, провеждащи дългосрочна терапия с аспирин, би 
трябвало да продължат приема му в периоператив-
ния период (клас 2а, ниво на доказателственост В). 
Аспиринът се препоръчва да се спре при пациен-
тите с трудна за контролиране хемостаза (клас 2а, 
ниво на доказателственост В). Според препоръките 
на АССР [3], пациентите с нисък ТЕ риск е необхо-
димо да спрат аспирина 7-10 дни преди интервен-
цията (клас 2С), а тези с умерен и висок риск – да 
продължат приема му (клас 2С). 

ПАЦИЕНТИ С ПРОВЕДЕНИ КОРОНАРНИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ И АОРТО-КОРОНАРЕН БАЙПАС
При голяма част от пациентите с проведена 

перкутанна коронарна интервенция (PCI) се нала-
га несърдечна хирургия още на следващата година 
– при 4%, като честотата на случаите до края на 
следващите 2 години се увеличава до 11% [11]. Хи-
рургичната интервенция при 2 до 5% се усложнява 
със стент-тромбоза, като при над 50% от тези слу-
чаи изходът е фатален [12].

На този етап липсват рандомизирани проучва-
ния, които да сравняват различните периоператив-
ни стратегии по отношение на антитромбоцитната 
терапия, но има достатъчно индиректни доказа-
телства, че преждевременното спиране на двой-
ната антиагрегантна терапия повишава риска и е 
най-силният предиктор за тромбоза на стента [13]. 
Няма доказателства, че застъпващата терапия с 
краткодействащи антитромботични медикаменти 
като НФХ, НМХ или GPIIb/IIIa инхибитори има съ-
ществен ефект [14]. Тествано е приложението на 
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антитромботична терапия и предстояща несърдеч-
на хирургия са клас 2, ниво на доказателственост 
С. На този етап, за да се установят най-добрите 
периоперативни подходи при пациентите, провеж-
дащи лечение с антикоагуланти и антиагреганти, 
са необходими допълнителни проучвания както по 
отношение на bridging-терапията с НМХ, периопе-
ративния прием на аспирин, така и при терапия с 
НОАК. Всичко това налага препоръките за поведе-
ние при пациентите на антикоагулантна и антиагре-
гантна терапия да бъдат възприемани и прилагани 
след задълбочена клинична преценка. Задачата на 
лекаря е да направи анализ на факторите от страна 
на пациента и хирургичната интервенция, да оцени 
риска при всеки терапевтичен подход и да препоръ-
ча най-добрия за конкретния случай. 

Библиография
1. K a a t z , S. et al. Risk of stroke after surgery in patients with 

and without chronic atrial fi brillation. – J. Thromb. Haemost., 8, 2010, 
884-890.

2. P o l d e r m a n s , D. et al. Guidelines for pre-operative car-
diac risk assessment and perioperative cardiac management in non-
cardiac surgery. – Eur. Heart J., 30, 2009, 2769-2812.

3. D o u k e t i s , J. et al. Perioperative management of anti-
thrombotic therapy. Antithrombotic therapy and prevention of throm-
bosis, 9th ed. American College of Chest Physicians evidence-based 
clinical practice guidelines. – Chest, 141, 2012, Suppl., e326S-e350S.

4. W h i t e , R. et al. Temporary discontinuation of warfarin 
therapy: changes in the international normalized ratio. – Ann. Intern. 
Med., 122, 1995, 40-42.

5. Ta f u r , A. et al. Predictors of periprocedural bleeding among 
patients on chronic anticoagulation. – J. Thromb. Haemost., 10, 
2012, 261-267.

6. O r m a n , H. et al. Thе HAS-BLED score predicts bleed-
ing during bridging of chronic oral anticoagulation. Results from the 

national multicenter BNK Online bRiDging REgistRy (BORDER). – 
Thromb. Haemost., 108, 2012, 1-200.

7. V e i t c h , A. et al. Guidelines for the management of antico-
agulant and antiplatelet therapy in patients undergoing endoscopic 
procedures. – Gut, 57, 2008, 1322-1329.

8. S a r a n g a r m , P. UNMH Inpatient Pharmacy Anticoagula-
tion Services, Updated Aug 2012. www.nmshp.org

9. W i g l e , P. et al. Updated guidelines on outpatient antico-
agulation. – Am. Fam. Physician, 87, 2013, 556-566.

10. H e i d b u c h e l , H. et al. European Heart Rhythm Associa-
tion Practical Guide on the use of new oral anticoagulation in patients 
with non-valvular atrial fi brillation. – Europace, 15, 2013, 625-651.

11. C r u d e n , N. et al. Scottish Coronary Revascularisation 
Register Steering Committee. Previous coronary stent implantation 
and cardiac events in patients undergoing noncardiac surgery. – 
Circ. Cardiovasc. Interv., 3, 2010, 236-242.

12. S h o u t e n , O. et al. Noncardiac surgery after coronary 
stenting: early surgery and interruption of antiplatelet therapy are as-
sociated with an increase in major adverse cardiac events. – J. Am. 
Coll. Cardiol., 49, 2007, 122-124.

13. H o l m e s , D. et al. ACCF/AHA clopidogrel clinical alert: 
approaches to the FDA “boxed warning”: a report of the American 
College of Cardiology Foundation Task Force on clinical expert con-
sensus documents and the American Heart Association endorsed by 
the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and 
the Society of Thoracic Surgeons. – J. Am. Coll. Cardiol., 56, 2010, 
321-341.

14. S a v o n i t o , S. et al. Urgent surgery in patients with recently 
implanted coronary drug-eluting stent: a phase II study of “bridging” 
antiplatelet therapy with tirofi ban during temporary withdrawal of 
clopidogrel. – Br. J. Anesth., 104, 2010, 285-291.

15. H u a n g , P. et al. Recommendations for management of an-
tiplatelet therapy in patients undergoing elective noncardiac surgery 
after coronary stent implantation. – Crit. Pathw. Cardiol., 11, 2012, 
177-185.

16. E a g l e , K. et al. Cardiac risk of noncardiac surgery: in-
fl uence of coronary disease and type of surgery in 3368 opera-
tions. CASS Investigators and University of Michigan Heart Care 
Program. Coronary Artery Surgery Study. – Circulation, 96, 1997, 
1882-1887.

Не е деклариран конфликт на интереси



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХІX, 2013, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

ЗНАЧИМОСТ НА ДИАСТОЛНАТА ДИСФУНКЦИЯ 
ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

 Оценката на ДФ трябва да бъде интегрална 
част от всеки рутинен ехокардиографски преглед, 
особено при пациенти с прояви на сърдечна недос-
татъчност. Около половината от случаите на новоот-
крита сърдечна недостатъчност са с нормална или 
близка до нормалната фракция на изтласкване. Те 
се диагностицират като сърдечна недостатъчност 
със запазена фракция на изтласкване [9]. Ехограф-

ската оценка на ДФ е от изключителна важност за 
разграничаване на този синдром от други заболя-
вания, напр. на белодробната система, проявява-
щи се също със задух. По този начин се открива 
подлежащото заболяване и се избира правилното 
лечение. Пациентите с ПМ са склонни към развитие 
на сърдечна недостатъчност [10] и наличието на 
подлежащи нарушения в ДФ идентифицират нали-
чието на такава. Например в проучване на възраст-
ни пациенти с предсърдно мъждене отношението 
Е/е‘ > 13 се асоциира със сърдечна недостатъчност 

ЕХОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЕВОКАМЕРНИ ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ И НАЛЯГАНЕ ЕХОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЕВОКАМЕРНИ ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ И НАЛЯГАНЕ 
НА ПЪЛНЕНЕ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕНА ПЪЛНЕНЕ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
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ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENTOF LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENTOF LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC 
FUNCTIONAND FILLING PRESSUREIN ATRIAL FIBRILLATIONFUNCTIONAND FILLING PRESSUREIN ATRIAL FIBRILLATION
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Резюме: Диастолната дисфункция се свързва с две епидемии: предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност. Ехограф-
ската оценка на диастолната функция при вече установено предсърдно мъждене остава предизвикателство пред 
клиницистa. Загубата на организирана предсърдна активност и вариабилната дължина на сърдечния цикъл прави 
този вид оценка трудна. Съществуват няколко доплер-ехокардиографски метода, които са доказали своята кли-
нична приложимост. Въпреки това, тези методи не се използват достатъчно. В статията се дускутират важността 
на ехокардиографската оценка на диастолната функция при предсърдно мъждене, както и съвременните начини 
за нейното извършване с техните предимства и недостатъци.

Ключови думи: предсърдно мъждене (ПМ), диастолна функция (ДФ), левокамерно налягане на пълнене (ЛКНП), пулмокапилярно наля-
гане (ПКН), лява камера (ЛК).
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при запазена систолна функция [1]. В друго изслед-
ване на пациенти с ПМ, отношението Е/Vp > 1.7 се 
оказва важен маркер за тежестта на сърдечната 
недостатъчност [8]. В допълнение, DT < 130 ms [2] 
и отношение Е/е‘ > 15 предсказват смъртност при 
хора с този вид ритъмна патология.

КЛИНИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПМ
ПМ се характеризира със загуба на механична 

предсърдна функция, невъзможност да се подпо-
могне ЛК пълнене и голяма вариабилност на сър-
дечния цикъл. Всички тези фактори усложняват 
оценката на ДФ. Широко използваният конвенцио-
нален доплер за изследване на трансмитралния 
кръвоток разчита както на ранното диастолно ЛК 
пълнене, така и на късната диастола, когато се из-
вършва предсърдната контракция. При липса на 
предсърдна вълна този метод става неприложим 
[7]. Допълнително объркване създава наличието 
на Е-вълни с различна амплитуда, децелерационно 
време и различен интервал между тях.

При пациенти в синусов ритъм могат се използ-
ват индиректни белези за дистолна дисфункция от 
двуразмерната ехокардиография като ЛК размери, 
дебелина и кинетика на стените, обем на ЛП. Въпре-
ки високата чувствителност и специфичност на обе-
ма на ЛП като белег на нарушена ДФ в синусов ри-
тъм приложимостта му при ПМ се поставя под съм-
нение, тъй като самата аритмия може да доведе до 
уголемяване на тази сърдечна кухина. Ето защо, ще 
бъде трудно да се раздели прогресията на диастол-
ната дисфункция от ремоделирането на ЛП, дължа-
що се на ПМ. По подобен начин много от обичайните 
методи за оценка и интерпретация на ДФ не могат да 
бъдат приложени при пациенти с ПМ [3].

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 
НА ДФ ПРИ ПМ
1. Децелерационно време на ранния транс-

митрален кръвоток (ДВ). Множество проучвания 
са доказали ефективността на този метод при па-
циенти с ПМ, който осигурява доста точна оценка 
на ЛКНП. В едно проучване ДВ < 100 предсказва 
ПКН > 18 mm Hg по-точно в сравнение с BNP. ДВ 
се скъсява с нарастване на ЛКНП и стойности под 
150 ms са белег на повишено такова. Този показа-
тел е по-точен при пациенти с понижена фракция 
на изтласкване. Получава се чрез пулсов доплер от 
четирикухинен апикален срез като пробният обем 
се поставя на ниво върхове на митрални клапни 
платна (фиг. 1). Намалената вариабилност на Е-
вълните е индиректен белег за повишено ЛКНП. 
Пиковата скорост на трансмитралния кръвоток не 
се използва за оценка на ДФ, защото е показател, 

който зависи и от ЛК релаксация, и от налягането 
в ЛП. Така повишено налягане в ЛП може да даде 
Е-вълни с нормална, а не с типичната за диастолна 
дисфункция намалена аплитуда.

Фиг. 1. Пулсов доплер на трансмитралния диастолен кръвоток. 
Стрелката посочва трансмитралното децелерационно време (ДВ)

Оценка на скоростта на движение на митрал-
ния клапен пръстен чрез тъканен Доплер (е‘) и 
отношение Е/е‘ (движение в ранна диастола). Това 
е най-точният и най-широко използваният метод за 
оценка на ДФ при ПМ. Този показател (е‘) зависи от 
ЛК релаксация и е относително независим от наля-
гането в ЛП [6]. Използват се септална е‘, латерална 
е‘ или средната стойност от двете скорости. Септал-
на е‘ < 8 cm/s и латерална е‘ < 10 cm/s са белег за 
нарушена ДФ. Отношения Е/е‘ (септум) > 15 и Е/е‘ 
(латерална стена) > 10 са високоспецифичен пока-
зател за повишено ЛКНП. Скоростта на движение на 
митралния пръстен се измерва чрез тъканен доплер 
от апикален четирикухинен срез, като пробният обем 
се поставя върху септалната и латералната част на 
анулуса (фиг. 2). При сегментни нарушения в кине-
тиката този метод изисква повишено внимание и 
извършване на повече измервания. Според препо-
ръките на EAE/ASE сега при предсърдно мъждене 
се препоръчва септалното отношение Е/е‘ (септум) 
≥ 11, което предиктира ЛКТДН ≥ 15 mm Hg. 

Фиг. 2. Оценка на е’ чрез тъканен Доплер при пациент с ПМ
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2. Цветен М-мод доплер за измерване на 
скорост на пропагация (Vp). Методът осигуря-
ва темпорална и пространствена визуализация на 
скоростта на пропагацията на кръвотока в ЛК през 
ранната диастола. Наличие на диастолна дисфунк-
ция се приема при Vp < 45 cm/s. Измерването се из-
вършва от четирикухинен срез като М-мод курсорът 
се поставя през центъра на митралния кръвоток 
(фиг. 3). Все още няма консенсус за точната мето-
дика, по която да се извърши изследването на този 
показател, и това е съществен недостатък. Отноше-
нието Е/Vp е било изследвано при пациенти с ПМ. 
В едно проучване E/Vp > 1.4 предсказва пулмокапи-
лярно налягане > 15 mm Hg с висока сензитивност 
и специфичност. Отношението Е/Vp показва много 
по-голяма вариабилност от Е/е‘ за оценка на ЛКНП 
и затова в практиката се предпочита Е/е‘, особено 
при пациенти със запазена ФИ [4].

Фиг. 3. Едновременно измерване на Vp чрез цветен М-мод и пи-
ковата скорост на Е-вълната. Е/Vp = 2.5

3. Децелерационно време на диастолната 
скорост в пулмоналните вени. Това е показател, 
който корелира добре с ПКН. В проучване на паци-
енти с ПМ, ДВ > 220 ms предсказва ПКН < 12 mm 
Hg с изключително голяма точност. В друго проуч-
ване ДВ < 150 ms съответства на ПКН > 18 mm Hg и 
превъзхожда BNP като предиктор на повишено ПКН 
[5]. Измерва се от четирикухинен апикален срез с 
помощта на пулсов доплер, като пробният обем се 
поставя на 0.5-1.5 сm от остиума, най-често на гор-
ната дясна белодробна вена (фиг. 4). Недостатък 
на метода е, че невинаги могат да се визуализират 
пулмоналните вени и да се направят измерванията.

4. Изообемно време на релаксация (IVRT). 
Съществува негативна корелация между този пока-
зател и ПКН при пациенти с ПМ. Стойности на IVRT 
< 65 ms предполагат намалена разтегливост на ЛК 
стена. Получава се от четирикухинен апикален срез 
чрез континиус доплер като пробният обем се по-
ставя между изходящият тракт на ЛК и митралната 
клапа. Измерва се времето от края на аортния кръ-
воток до началото на митралния кръвоток. 

Фиг. 4. Пулмонален венозен кръвоток при пациент с ПМ. S – пи-
кова систолна скорост, D – пикова диастолна скорост. Стрелката 
отбелязва децелерационното време

ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПМ

  Оценяват се между 5 и 10 сърдечни цикъла и 
се взема средната стойност.

  Предпочита се разстоянието между отделните 
цикли да отговаря на сърдечна честота между 60 и 
80/min.

  Селекцията на сърдечните цикли трябва да се 
базира на качеството на сигнала и не е необходимо 
те да са последователни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПМ е най-разпространената аритмия и обхва-
ща между 1 и 2% от общата популация. В Европа 
от нея страдат над 6 млн. души, като този брой 
вероятно ще се удвои през следващите 50 години. 
Не е желателно оценката на ДФ да бъде пропус-
кана при толкова голяма група хора, още повече, 
че това са индивиди с предиспозиция към разви-
тие на сърдечна недостатъчност, която често е със 
запазена ФИ. Съществуват достатъчно надеждни 
методи за обективизиране на диастолна дисфунк-
ция при ПМ и те би трябвало да се прилагат при 
всеки пациент [11, 12].
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Резюме: Въведение. Наличието на междуиндивидуални различия във фармакокинетичния и фармакодинамичния от-
говор към прилаганата антитромбоцитна терапия насочи към въвеждане на тромбоцитни функционални те-
стове и генетични тестове при индивидуализирането на терапията в клиничната практика. Цел на настоящото 
проучване е да се установи честотата на носителство на алела CYP2C19*2 „загуба на функция” и на алела 
CYP2C19*17 „повишена функция” и влиянието им върху фенотипния отговор, оценен чрез АДФ индуцираната 
тромбоцитна агрегация по време на лечение с клопидогрел и след превключване към празугрел. Методи. 
Тромбоцитната агрегация се измерваше чрез Multiplate импедансна агрегометрия с АДФ тест. За изследва-
не на полиморфните варианти CYP2C19*2 (c.681G>A; rs4244285) и CYP19*17 (-806 C>T, rS12248560) в гена 
CYP2C19 е проведен анализ чрез топене с висока резолюция на секвенциите на ДНК (HRMA). Включени са 54 
пациенти, които след 300/600 mg натоварваща доза и 75 mg поддържаща доза клопидогрел показват добър 
тромбоцитен отговор и 50 пациенти с висока остатъчна тромбоцитна агрегация (АДФ тест над 45 AU). Пациен-
тите с висока остатъчна тромбоцитна агрегация (ВТА) преминават към по-висока поддържаща терапия от 150 
mg дневно клопидогрел (n = 12) или при АДФ тест над 70 AU, са превключени на празугрел в доза 10 mg дневно 
(n = 38). Резултати. Честота на алела CYP2C19*2 „загуба на функция” е по-висока в групата пациенти с висока 
остатъчна тромбоцитна агрегация (АДФ тест 72 ± 11 AU) – 37% (37/100) в сравнение с групата с адекватен 
тромбоцитен отговор (АДФ тест 22 ± 8 AU) – 16.7% (18/108), 2 11.04, P < 0.05. Диагностичната чувствителност 
на CYP2C19*2 генотипизирането за предсказване на ВТА, или “слаб отговор” към клопидогрел, е 0.70. При 
пациентите, включени в проучването, не откриваме връзка между носителството на алел CYP2C19*17 и сте-
пента на повлияване на тромбоцитната агрегация. Честотата на носителство на алел *17 в двете изследвани 
групи (с добър и със слаб отговор) е подобно – 23.1% (25/108) срещу 23.0% (23/100), 2 0.001, p = n.s. При 
всички пациенти с ВТА, преминали на лечение с празугрел, е постигнато достатъчно инхибиране на тромбо-
цитната агрегация. Заключение. Носители на CYP2C19*2 алела „загуба на функция” са 70% от пациентите 
с ВТА. Генотипизирането на CYP2C19*2 може да предскаже риска за субоптимален отговор, без да замества 
количествените функционални тестове за определяне на тромбоцитния отговор.

Ключови думи: CYP2C19*2 типизиране, тромбоцитна агрегация, тиенопиридин
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Двойната антиагрегантна терапия с аспирин 
и инхибитори на тромбоцитния рецептор за АДФ-
P2Y12, е ключова стратегия както при пациенти с 
ОКС (нестабилна ангина, NSTEMI, STEMI), така и 
при стабилни пациенти, подлeжащи на планова 
перкутанна коронарна интервенция (PCI). Неза-
висимо от клиничното подобрение, честотата на 
главните сърдечно-съдови събития – инфаркт на 
миокарда, инсулт, инстент тромбози, остава отно-
сително висока [6, 7]. Поради поява на достатъчно 
доказателства за наличие на междуиндивидуални 
различия във фармакодинамичния отговор към 
прилаганата антитромбоцитна терапия, използва-
нето на генетични и/или тромбоцитни функционал-
ни тестове се възприема като важен диагностичен 
елемент за предотвратяване или намаляване на 
тромбемболичните събития [8-12].

Прилагането на клопидогрел е свързано с „не-
достатъчно” или „слабо” инхибиране на тромбоцит-
ната агрегация при около 20-30% от пациентите, 
висока остатъчна тромбоцитна агрегация (ВТА) и 
по-висока честота на повторни атеротромбозни 
събития [6, 7]. Значимите вариации в ефекта на 
клопидогрел са свързани с различни биологични, 
генетични и клинични фактори. Генетични полимор-
физми (единични нуклеотидни замени в конкретни 
алели), засягащи абсорбцията или метаболизма 
на клопидогрел (фиг. 1), имат съществено влияние 
върху понижения биологичен и клиничен отговор 
при лечението с този медикамент [12, 13].
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Фиг. 1. Метаболизъм на клопидогрел [по 12 и 13]

Голям брой фармакогенетични анализи, прове-
дени от различни изследователски групи в цял свят, 
показват, че алелни варианти в гените CYP2C19, 
CYP2B6, CYP3A4 и CYP3A5, кодиращи ензими, 
свързани с участие в биотрансформацията на кло-
пидогрел в черния дроб, водят до намалено обра-
зуване на активен метаболит и по-висока честота 
на сърдечно-съдови събития [12-16]. Установено е, 
че носителството на алел CYP2C19*2 (c.681G>A; 
rs4244285), свързан със „загуба на функция” на 
кодирания белтък, води до около 30% намаление 
на плазмената концентрация на активния метабо-

Summary: Introduction. Interindividual difference in pharmacokinetic and pharmacodynamic response to antiplatelet therapy led to 
introduction of tests for platelet function and genetic tests for personalization of therapy. Aim of this study was to establish 
allele frequency of CYP2C19*2 „loss-of-function” and CYP2C19*17 „gain-of-function” and their infl uence on phenotype 
response, evaluated by ADP-induced platelet aggregation during clopidogrel treatment and after switch to prasugrel. 
Methods. Platelet aggregation was measured by Multiplate impedance aggregometry with ADP-test. The polymorphisms 
CYP2C19*2 (c.681G>A; rs4244285) and CYP2C19*17 (-806 C > T, rS12248560) of CYP2C19 were studied by high 
resolution melting analysis of DNA (HRMA). The study involved 54 patients showing adequate platelet response to 
300/600 mg loading dose followed by 75 mg maintaining dose of clopidogrel, and 50 patients with high residual on-
treatment platelet reactivity (HTPR) assessed on the basis of ADP-test above 45 AU. Higher maintaining therapy of 150 
mg clopidogrel per day was administered to 12 out of the 50 patients with HTPR. The other 38 patients from this group 
(ADP-test above 70 AU) were switched to 10 mg prasugrel per day. Results. Allele frequency of CYP2C19*2 „loss-of-
function” was higher in patients with HTPR (ADP-test 72 ± 11 AU) – 37% (37/100), in comparison to the patients with 
adequate platelet response (ADP-test 22 ± 8 AU) – 16.7% (18/108), – 2 11.04, P < 0.05. The sensitivity of CYP2C19*2 
typing for prediction of HTPR or “poor response” to clopidogrel was 0.70. We did not fi nd correlation between CYP2C19*17 
carrier status and the platelet aggregation – the frequency of allele *17 in the two groups studied (good response and 
HTPR, respectively) was similar – 23.1% (25/108) vs 23.0% (23/100), – 2 0.001, p = n.s. All the patients with HTPR 
treated with prasugrel demonstrated suffi cient inhibition of the platelet aggregation. Conclusion. Seventy percent of 
patients with HTPR were CYP2C19*2 “loss-of-function” carriers. The typing of CYP2C19*2 has the potential to predict the 
risk for suboptimal response. At the same time, it does not replace the quantitative functional testing of platelet response.  

Key words: CYP2C19*2 genotyping, platelet aggregation, thienopyridine
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лит, 25% по-слабо инхибиране на тромбоцитната 
агрегация и висока остатъчна тромбоцитна актив-
ност [14-16]. Описани са и други варианти с нама-
лена или липсваща ензимна активност като напр. 
CYP2C19*3–*8, но те имат ниска алелна честота 
– под 1% при кавказката раса [17, 24]. Има данни, 
че алелът CYP2C19*17, свързан с „повишена функ-
ция” на кодирания ензим, води до по-добър тром-
боцитен отговор при прием на клопидогрел [18]. 
Известно е също така, че алелен вариант на гена 
ABCB1 (3435Т), кодиращ P-гликопротеин и участ-
ващ в транспорта на клопидогрел през тънките чер-
ва, води до понижени нива на ативния метаболит 
на лекарството и повторни сърдечно-съдови исхе-
мични инциденти [19, 21, 24]. Различията в отгово-
ра към лечението с клопидогрел се повлияват и от 
ензима параоксоназа-1 (PON1), отговорен за втора-
та метаболитна стъпка на биоактивация на лекар-
ството – хидролиза. Установено е, че полиморфен 
вариант в гена за PON1 (Q192R) повлиява фарма-
кокинетиката на клопидогрел, както и на тромбо-
цитния отговор и повишава риска за възникване на 
тромбоза [20]. Участието на мутантни алелни вари-
анти на гените ABCB1 и PON1 във вариабилността 
на отговора при терапията с клопидогрел все още 
е дискусионно [21-24]. Базирайки се на тези данни, 
определянето на CYP2C19 генотипа на всеки паци-
ент, лекуван с клопидогрел, може да бъде „логичен” 
и необходим диагностичен подход за оптимизиране 
на антитромбоцитната терапия и подобряване на 
клиничния изход за пациента.

Празугрел представлява трета генерация тиено-
пиридин, за който е потвърдено, че също изисква ме-
таболитно биоактивиране от CYP изоензимите в чер-
ния дроб, но тромбоцитното инхибиране е по-мощно, 
без да се регистрират значителни междуиндивидуал-
ни вариации в сравение с клопидогрел [25].

Целта на настоящото проучване е да се устано-
ви честотата на носителство на алела CYP2C19*2 
(„загуба на функция”) и на алела CYP2C19*17 („по-
вишена функция”) при пациенти с адекватен тром-
боцитен отговор, както и при пациенти с висока 
остатъчна тромбоцитна активност, оценена чрез 
Multiplate агрегометрия по време на лечение с кло-
пидогрел и след превключване към празугрел, въз 
основа на проведения АДФ тест.

МЕТОДИ

Тромбоцитен функционален тест (АДФ тест)
Тромбоцитната агрегация се измерва чрез 

Multiplate импедансна агрегометрия (multiple elec-
trode platelet aggregometry – MEA) с АДФ тест [1-3]. 
Венозна кръв се събира във вакуутейнери, съдър-

жащи антикоагулант хирудин (25 μg/ml). Съгласно 
протокола за валидиране на теста в лабораторията 
на НКБ [2] определянето на тромбоцитната функ-
ция се извършва между 30-ата min и 2-рия h. Ин-
хибирането на АДФ-P2Y12 рецептора от лечението 
с клопидогрел или празугрел се определя чрез из-
мерване на АДФ индуцираната агрегация при при-
бавяне на 6.5 μM L-1 АДФ към 0.3 ml антикоагулира-
на кръв. Адекватен тромбоцитен отговор към АДФ-
P2Y12 рецепторното блокиране е дефиниран като 
АДФ тест под 45 АU (агрегационни единици) (455 
AU*min), на базата на „cut off ” стойност, определена 
в лабораторията чрез ROC анализ [1]. Невъзпроиз-
водимостта в серия на АДФ теста е VC-5.25%, оп-
ределен при 5 здрави доброволци на 5-те измерва-
телни канала на Multiplate апарата и VC- 6.86% за 
невъзпроизводимост във време от 30 мин до 120 
мин [2].

Генотипизиране
За изследване на полиморфните варианти 

CYP2C19*2 (c.681G>A; rs4244285) и CYP19*17 (-806 
C>T, rS12248560) в гена CYP2C19 в Центъра по мо-
лекулна медицина е проведен анализ чрез топене с 
висока резолюция на секвенциите на ДНК за всеки 
ампликон, съдържащ конкретния полиморфен вари-
ант. Използван е PCR апарат Rotorgene Q 5plex HRM 
system (Qiagen) и специализиран софтуер на произ-
водителя на апарата за HRM анализ. High resolution 
melting analysis (HRMA) представлява високо чувст-
вителен, бърз и достъпен метод за изследване на 
единични нуклеотидни замени в къси ампликони. 
Методът е въведен в последните няколко години и 
е широко използван в молекулярната диагностика 
и молекулната медицина. За извършване на анали-
за и отчитане на резултатите са необходими само 
няколко часа, като използването на специализиран 
софтуер улеснява коректното определянето на гено-
типа. Лабораторните специалисти, които извършват 
генотипизирането, не са запознати предварително с 
резултатите от измерването на тромбоцитната агре-
гация, проведено в Клиничната лаборатория на На-
ционалната кардиологична болница.

ПАЦИЕНТИ

Проведеното проучване е проспективно, ед-
ноцентрово, нерандомизирано и обхваща 104 па-
циенти (табл. 1) с нестабилна ангина пекторис (n 
= 70) и остър инфаркт на миокарда със ST-елева-
ция (n = 34). Всички пациенти получават 300/600 
mg натоварваща доза и 75 mg поддържаща доза 
клопидогрел 2-14 часа преди провеждането на 
перкутанна коронарна интервенция (ПТКА) и са 
на хронично лечение със 100 mg дневно ацетил-
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салицилова киселина. Пациентите с висока оста-
тъчна тромбоцитна агрегация (АДФ тест над 45 
АU) през първите 24 часа преминават към по-ви-
сока поддържаща терапия от 150 mg дневно кло-
пидогрел (n = 12) или по решение на изследова-
телите при АДФ тест над 70 АU клопидогрелът е 
заменен с празугрел в доза 10 mg дневно (n = 38) 
с контролен AДФ тест до 3-ия ден (72-рия час), 

от началото на лечението (фиг. 2). Клиничният 
материал и всички кръвни проби от изследваните 
пациенти са събирани през 2011 г. Генотипизира-
нето за полиморфни варианти в гена CYP2C19 е 
осъществено през март 2012 г. На всеки от паци-
ентите е обяснена същността на изследването и 
са дали доброволно информирано съгласие за 
участие в проучването. 

Таблица 1. Характеристика на групата пациенти (n = 104)

Клинична характеристика Добър отговор Слаб отговор 2 P
Брой (%) 54 50
Нестабилна ангина 37 (67%) 34 (68%) 0.00 0.1665
STEMI 18 (33%) 16 (32%) 0.02 0.1639
Едноклонова болест 22 (40%) 24 (48%) 0.55 0.1181
Двуклонова болест 23 (43%) 18 (36%) 0.47 0.1262
Триклонова болест 9 (17%) 8 (16%) 0.01 0.2078
Жени 16 (30%) 18 (36%) 0.48 0.1307
Мъже 38 (70%) 32 (64%) 0.48 0.1307
Диабетес мелитус 16 (30%) 21 (42%) 1.73 0.0172
Възраст 62 ± 10 62 ± 10 n.s.
Брой тромбоцити х 109/l 278 ± 84 331 ± 10  < 0.001

Фиг. 2. Дизайн на проучването с преминаване от лечение с клопидогрел към празугрел въз основа на измерването на AДФ 
индуцираната тромбоцитна агрегация чрез MEA метод

РЕЗУЛТАТИ

Multiple импедансната агрегометрия (MEA) 
представлява бързо и стандартизирано опре-
деляне на тромбоцитната агрегация в пълна 
кръв, което се извършва за около 10 минути [3, 
4]. Оптималната разграничителна стойност спо-

ред ROC анализ на AДФ тестове за предсказ-
ване на появата на инстент тромбози е 45.5 U 
(AU*min/10) или 455 AUC, получена в наше пре-
дишно проучване, включващо 604 пациенти [1]. 
Площта под ROC кривата е 0.864 (95% CI 0.772-
0.957, p < 0.0001), с 0.84 специфичност и 0.78 
чувствителност [1]. 
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улеснява достигането на гранични стойности на AДФ 
теста 42 ± 11 АU (420 ± 110 AUС), или допълнително 
намаление с 36% на тромбоцитното агрегиране. 38 
от пациентите с ВТА преминават от клопидогрел към 
празугрел (10 mg поддържаща доза), чрез което AДФ 
агрегацията за групата достига 27 ± 11 АU (270 ± 110 
AU*min), или намалението на инхибираната тромбо-
цитна агрегация е 65%. Трима пациенти от тази гру-
па изискват по-висока поддържаща доза празугрел 
– 15 mg дневно, за да се достигнат средните стойно-
сти за групата (фиг. 1 и 2).

В групата пациенти (n = 54) с добър отговор 
измерената агрегация с AДФ тест показва средни 
стойности 22 ± 8 АU (220 ± 80 AU*min), които са съ-
поставими със съобщените средни стойности [1, 2] 
на група от 482 пациенти (22 ± 10 АU). Клиничната 
характеристика на групата е представена на табл. 1. 
При 54 пациенти с висока остатъчна тромбоцитна 
агрегация (ВТА), или “слаб отговор”, средните стой-
ности на AДФ теста са 74 ± 11 АU (740 ± 110 AU*min). 
При 12 от пациентите с ВТА (66 ± 9 АU) удвояването 
на поддържащата доза клопидогрел 150 mg дневно 
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Фиг. 1. Индивидуализиране на лечението на базата на AДФ тест – преминаване от лечение с клопидогрел към празугрел при 38 пациенти
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Фиг. 2. Индивидуализиране на лечението в съответствие с резултатите от AДФ тест – удвояване 
на поддържащата доза клопидогрел при 12 пациенти

Таблица 2. Стойности на AДФ теста при пациентите в различните групи 

Показател
AДФ тест при "добър 
отговор” към клопид. 

300/600 + 75 mg дневно

AДФ тест при “слаб 
отговор” към клопид. 

300/600 + 75 mg дневно

AДФ тест празу-
грел 10/15 mg 

дневно

AДФ тест клопи-
догрел 150 mg 

дневно

Брой (n) 54 50 38 12

Средна стойн. (AU*min/10) 22 72 27 42

Станд. откл. (AU*min/10) 8 10 11 11

Минимална (AU*min/10) 5 53 12 27

Максимална (AU*min/10) 44 89 33 56

P (t-test)  < 0.001  < 0.02  < 0.001
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CYP2C19 генотипизиране
От общо 104 пациенти след генотипизиране ус-

тановяваме, че 51 от тях (49%) са „ див тип” хомози-
готи по отношение на алел *2 (wt/wt), 51 пациенти 
(49%) са хетерозиготи за същия алел *2 (wt/*2) и два-
ма (1.9%) – хомозиготни носители на *2. В групата с 

„добър отговор” към клопидогрел (АДФ тест 22 ± 8 
AU) само 33% от пациентите (n = 18) са хетерозигот-
ни носители на *2 (wt/*2), докато в групата с „недос-
татъчен отговор” (АДФ тест 72 ± 11 AU) 66% (n = 33 
пациенти) са хетерозиготи за *2 (wt/*2) и 4% от тях (n 
= 2) – хомозиготни носители на *2 (табл. 3 и фиг. 3).

Таблица 3. Разпределение на пациентите според генотипа за CYP2C19*2 

CYP2C19*2

Генотип

n = 54 n = 50

Р
Добър отговор към клопидогрел

(600/300 + 75 mg)

Слаб отговор към клопидогрел 

(600/300 + 75 mg)
ADP test 22 ± 8 AU (220 ± 80 AUC) ADP test 72 ± 11 AU (720 ± 110 AUC)

wt/wt 36 67% 15 30%
 < 0.05

(2 11.97)
wt/*2 18 33% 33 66%
*2/*2 0 2 4%

CYP2C19*2 носители в групата с добър

отговор

wt/wt

67%

*2/wt

33%

*2/*2

0%

wt/wt

30%

*2/wt

66%

*2/*2
4%

CYP2C19*2 носители в групата на пациенти с

недостатъчен отговор

Фиг. 3. Разпределение на пациентите според генотипа на CYP2C19 (wt/*2, *2/*2, wt/wt) в двете групи с добър 
и недостатъчен отговор към клопидогрел

Честота на алела CYP2C19*2 („загуба на функ-
ция”) е по-висока в групата пациенти с недоста-
тъчен тромбоцитен отговор (ВТА) – 37% (37/100), 
в сравнение с групата с адекватен тромбоцитен 
отговор – 16.7% (18/108), 2 11.04, P < 0.05 (табл. 
4, фиг. 4).

Таблица 4. Разпределение според алелна честота на 
генотип CYP2C19*2 и фенотипния отговор (AДФ тест)

CYP2C19*2
Добър отго-
вор алелна 
честота

Недостатъ-
чен отговор 
алелна чес-
тота

P

Носители на мутан-
тен алел (wt/*2 или 
*2/*2)

18/108 0.17 37/100 0.37
 < 0.05
(2 11.04)

Носители на див тип 
(wt/wt) 90/108 0.83 63/100 0.63

носители на CYP wt/*2( и *2/*2)
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Фиг. 4. Носители на един или два алела CYP2C19*2 в групите 
с добър и слаб отговор към клопидогрел

Относно генотипа CYP2C19*17 не установява-
ме съществени различия в разпределението между 
двете групи пациенти – хетерозиготните носители 
на алел *17 (wt/*17) в групата с „добър отговор” са 
56% и респективно 60% в групата с „недостатъчен 

CYP2C19*2  носители в групата с добър
отговор

CYP2C19*2  носители в групата 
с недостатъчен отговор
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на носителство на алел *17 (хетерозиготни носите-
ли wt/*17 и хомозиготни носители *17/*17) в двете 
изследвани групи (с добър и със слаб отговор) е 
подобна [25/108 (23.1%) срещу 23/100 (23.0%), 2 
0.001, p = n.s.], табл. 6 и фиг. 6.

отговор” към терапията с клопидогрел. Хомозигот-
ните носители на алел *17 (*17/*17) са 6% в групата 
с недостатъчен отговор срещу 2% в тази с добър 
отговор (табл. 5 и фиг. 5). CYP2C19*17 алелът се 
открива при 44 пациенти от двете групи. Честотата 

Таблица 5. Разпределение на пациентите според CYP2C19*17 генотип и AДФ индуцирана тромбоцитна агрегация

CYP2C19*17

Генотип

n = 54 n = 50

Р
Добър отговор към клопидогрел

(600/300 + 75 mg)

Недостатъчен отговор към клопидогрел 
(HТPR)

(600/300 + 75 mg)
ADP тест 22 ± 8 AU 

(220 ± 80 AUC)
ADP тест 72 ± 11 AU

(720 ± 110 AUC)
wt/wt 30 56% 30 60%

n.s.
(2 0.66)wt/*17 23 43% 17 34%

*17/*17 1 2% 3 6%

CYP2C19*17 носители в групата на

пациенти с недостатъчен отговор

wt/wt
60%

*17/wt
34%

*17/*17

6%

CYP2C19*17 носители в групата на пациенти

с добър отговор

*17/*17
2%

wt/wt

55%

*17/wt
43%

Фиг. 5. Разпределение на пациентите според генотип CYP2C19*17 (wt/*17, *17/*17, wt/wt) в двете групи с добър 
и с недостатъчен отговор към клопидогрел

Таблица 6. Разпределение според алелна честота на генотип CYP2C19*17 и фенотипния отговор (AДФ тест)

CYP2C19*17 Добър отговор - алелна честота Недостатъчен отговор – алелна честота P

Носители на мутантен алел 
(wt/*17 и *17/*17) 25/108 0.23 23/100 0.23 n.s.

(χ2 0.00)
Носители на див тип (wt/wt) 83/108 0.77 77/100 0.77

носители на CYP2С19*17 ( /*17 и *17/*17)wt
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Фиг. 6. Носители на един или два алела CYP2C19*17 в групите с добър и слаб отговор към клопидогрел

CYP2C19*2  носители в групата с добър
отговор

CYP2C19*2  носители в групата 
с недостатъчен отговор



Влияние на генетичните варианти... 23

CYP2C19*2 и тромбоцитна агрегация
Не се откриват различия в стойностите на AДФ 

индуцираната агрегация между хетерозиготите за 
*2 (wt/*2) и хомозиготните „див тип” пациенти за *2 
(wt/wt) в групата с „добър отговор” (22.2 ± 8.45 AU 
срещу 23 ± 7.74 AU). При 33% (18) от лицата в тази 
група носителството на алел за “загуба на функция” 
(wt/*2) изглежда не е свързано с недостатъчен кло-
пидогрелов отговор.

В групата със “слаб отговор” също не се устано-
вяват разлики в стойностите на AДФ теста при носи-

телите на *2 (хетерозиготи wt/*2 и хомозиготи *2/*2) 
и хомозиготи див тип *2 (wt/wt) ( съответно 74.5 ± 
10.4 AU срещу 73 ± 7.5 AU ). При 30% (15 души) от 
пациентите в тази група липсва носителство на *2 
алела, свързан със “загуба на функция”, и очаквано 
те изявяват високи стойности на тромбоцитна агре-
гация при лечение с клопидогрел. Диагностичната 
чувствителност на CYP2C19*2 генотипизирането за 
предсказване на висока остатъчна тромбоцитна аг-
регация (ВТА) или “слаб отговор” към клопидогрел 
е 0.70 (табл. 7). 

Таблица 7. Диагностична чувствителност и специфичност на CYP2C19*1/*2 полиморфизъм за предсказване 
на висока тромбоцитна агрегация, определена с Multiplate импедансна агрегометрия (AДФ тест) при лечение 
с клопидогрел (600/300 + 75 mg). Пациентите са разпределени като носители на един или два *2 алела (wt/*2, 

*2/*2) или като носители на „див тип” wt/wt (хомозиготи *1)

wt/*2, *2/*2 wt/*2, *2/*2 wt/wt wt/wt

Истински по-
ложителен

Фалшиво по-
ложителен 

Фалшиво 
отрицателен

Истински 
отрицате-

лен

Чувстви-
телност

Специфич-
ност

Положит. 
предсказуе-

мост

Отрицат. 
предсказуе-

мост
ADP тест (+) (-) (+) (-) 35/35+15 36/36 + 18 35/35 + 18 36/36 + 15

35 18 15 36 0.70 0.66 0.66 0.70

Установяваме, че при 38 пациенти с висока 
тромбоцитна агрегация, преминали на лечение с 
празугрел, 26 са носители на алел CYP2C19*2 и 12 
са хомозиготи по „див тип” (wt/wt). При всички тези 
пациенти след промяна в лечебната схема е по-
стигнато достатъчно инхибиране на тромбоцитната 
агрегация. 

CYP2C19*2, тромбоцитна агрегация 
и ранни инстент тромбози
При трима от пациентите (6%) в групата с висо-

ка остатъчна тромбоцитна активност (AДФ тест над 
65 AU), измерена на фона на стандартна натовар-
ваща доза клопидогрел, са доказани чрез ангиогра-
фия остри инстент тромбози още в първите 24 часа. 
Двама от пациентите са носители на един мутантен 
алел *2 (генотип CYP2C19 wt/*2; див тип*17 и гено-
тип CYP2C19 wt/*2; wt/*17), а при третият пациент 
генотипизирането не установява носителство на *2 
алел (генотип CYP2C19 див тип *2; див тип *17). 

ОБСЪЖДАНЕ

През последните няколко години множество 
клинични проучвания оценяват възможностите 
на генотипизирането и използването на различни 
тромбоцитни функционални тестове за „индивиду-
ализиране” на антитромбоцитната терапия и нама-
ляване на повторните исхемични сърдечно-съдови 
усложнения. Големи метаанализи [15, 26-28] показ-
ват, че носителството на CYP2C19 алелен вариант 

*2 (rs4244285) е свързвано със слаб фармакодина-
мичен отговор към клопидогрел и увеличен риск от 
повторни сърдечно-съдови събития (HR) 1.55, 95% 
(CI) 1.11-2.17 при хетерозиготи и при хомозиготи 
(HR 1.76, 95% CI 1.24-2.50), както и увеличен риск 
от възникване на инстент тромбози (HR 2.67, 95% 
CI 1.69-4.22) при хетерозиготи и при хомозиготи 
(HR 3.97, 95% CI 1.75-9.02). Данните на Sibbing и 
сътр. [29] показват, че носители на CYP2C19*2 имат 
значимо по-висока честота на тромбози на стента 
в първите 30 дни на проследяване (HR: 3.81; P < 
0.007). Въпреки че приблизителното участие на ге-
нетичните фактори, повлияващи метаболизма на 
клопидогрел, се приема за високо ~72%, тяхната 
относителна тежест във фенотипния отговор към 
клопидогрел, оценена чрез тромбоцитните тестове, 
изглежда ниска [31]. Смята се, че носителството на 
CYP2C19*2 алела, свързан със загуба на функция, 
обяснява само 12% от вариабилността в отговора 
към клопидогрел [30]. Обзорна статия [32], анали-
зираща капацитета на CYP2C19*1/*2 генотипизи-
рането за предсказване на ВТА, използвайки функ-
ционални тромбоцитни тестове, включително фло-
уцитометрично измерване на фосфорилирането на 
фосфопротеин (VASP тест), специфично за инхи-
бирането на P2Y12 рецептора, демонстрира ниска 
чувствителност 0.38 (95% CI: 0.32-0.43) и по-висо-
ка специфичност 0.77 (95% CI:0.68 to 0.86). Друго 
проучване показва само 56% чувствителност за 
улавяне на ВТА при носители на алела CYP2C19*2 
[27]. Създадени са вече нови технологии за бързо 
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пациентите, включени в проучването, не откриваме 
връзка между носителството на алел *17 и степен-
та на повлияване на тромбоцитната агрегация. В 
групата с добър отговор стойностите на АДФ теста 
не се различават между пациентите, носители на 
генотип CYP2C19 wt/*2; див тип *17 (n = 9, ADP тест 
21 ± 11 AU), и пациентите с генотип CYP2C19 wt/*2; 
wt/*17 (n = 8, AДФ тест 24 ± 5.7 AU). Същото се от-
нася за групата с висок тромбоцитен отговор – не 
се установиха различия в тромбоцитната агрегация 
между CYP2C19 wt/*2; див тип*17 (n = 24, AДФ тест 
73 ± 7.5 AU) и генотип CYP2C19 *2/wt; *17/wt; (n = 
11, AДФ тест 69 ± 15 AU). Проучването не обхваща 
пациенти с кървене и ниски стойности на AДФ тест 
под 18 АU, при които честотата на носителство на 
алела*17 може би е по-висока [18, 29].

Фенотипизирането посредством използване на 
разнообразни тромбоцитни функционални тестове 
за идентифициране на пациенти с висока остатъч-
на тромбоцитна агрегация на фона на лечение с 
антиагреганти представлява алтернативна страте-
гия за дозиране на клопидогрел или за включване 
на други Р2У12 рецепторни блокери (празугрел или 
тикагрелор) при недостатъчен фармакодинами-
чен отговор към клопидогрел. Липсват препоръки 
за избор на антиагрегантен тест за определяне на 
“слабите” метаболизатори на този тип медикамен-
ти. Работна група определи разграничителни стой-
ности за предсказване на тромботични събития при 
висока тромбоцитна активност въз основа на ROC 
(receiver operator characteristics) криви [11]. Наше 
проучване, обхващащо 604 пациенти на терапия с 
клопидогрел, определя за разграничителна стой-
ност 45.5 U (AU*min/10) или 455 AUC, с площ под 
ROC кривата 0.864 (95% CI 0.772-0.957, p < 0.0001); 
0.84 специфичност и 0.78 чувствителност [1]. Други 
две изследователски групи приемат същата разгра-
ничителна стойност – 468 AUC за предсказване на 
30-дневни стент-тромбози [37, 38]. В лабораторна-
та практика на НКБ, Multiplate импедансната агре-
гометрия се използва рутинно за мониториране на 
фармакодинамичния отговор към клопидогрел [1-
5]. Описаните инстент тромбози при пациенти с не-
достатъчен отговор (n = 3) са възникнали преди да 
бъде извършено измерване на остатъчната тром-
боцитна агрегация чрез АДФ тест и преминаване 
към лечение с медикамент с по-голяма мощност за 
инхибиране на тромбоцитната активност.

Генотипизирането на алелните варианти 
CYP2C19*2 и CYP2C19*17 изглежда има ограни-
чено влияние върху отговора към лечение с кло-
пидогрел, но би могло да предиктира риска за су-
боптимален отговор, без да замества тестовете за 
оценка на тромбоцитната функция. Комбинирането 
на данни от различни методи може би ще създаде 

CYP2C19 генотипизиране като Spartan RX CYP2C19 
уред (Spartan Biosciences) с материал от букалната 
лигавица или с Verigene (Nanosphere, Northbrook, 
IL) от венозна кръв, които позволяват в рамките на 
60 до 180 min напълно автоматизирано определя-
не на носителство на CYP2C19*2,*3 или *17 алели 
[33, 34]. Проучването RAPID GENE (Reassessment 
of Antiplatelet Therapy Using an Individualized Strategy 
Based on Genetic Evaluation) установява, че 18 от ли-
цата с ВТА (9.6%) (95% CI, 5.8-14.8) от обща група от 
187 пациенти, не са носители на алел CYP2C19*2, 
или честотата на фалшиво отрицателните резулта-
ти е 9.6% [33] при сравняване на лечебната ефек-
тивност на клопидогрел с празугрел. Следователно 
стратегия, насочена към определяне на дозата и 
вида на медикамента, антагонист на P2Y12 рецеп-
тора, съобразно носителството на алел CYP2C19*2, 
ще пропусне от 10 до 39% от пациентите с ВТА, ле-
кувани с клопидогрел, които остават с по-висок риск 
за повторни сърдечно-съдови събития и възникване 
на инстент тромбози. 

Нашите резултати показват, че 30% от пациен-
тите с висока остатъчна тромбоцитна агрегация 
не са носители на алел CYP2C19*2 (15 от 50). Те 
биха били неправилно класифицирани като фал-
шиво отрицателни и ще носят висок риск за след-
ващи събития (диагностична специфичност 0.66). 
В групата с индивидуализирано лечение въз ос-
нова на АДФ тест, преминалите към празугрел 26 
от 38 пациенти (68%) са носители на един или два 
алела CYP2C19*2. Трима от тези пациенти, които 
изискват по-висока поддържаща доза празугрел 
(15 mg/d) за постигане на достатъчно инхибирана 
AДФ агрегация се оказват носители на един или 
два алела CYP2C19*2 (двама с  CYP2C19 гено-
тип wt/*2; див тип*17, и един хомозигот по двата 
алела *2/*2;*17/*17). Групата обаче е малка, за да 
приемем на този етап, че носителството на алела 
CYP2C19*2 има отношение към биотрансформаци-
ята на празугрел, въпреки че такава тенденция се 
наблюдава. Известно е също така, че наличието на 
висока остатъчна тромбоцитна активност при лече-
ние с клопидогрел, може да е породено от различ-
ни демографски и клинични фактори, като високо 
телесно тегло, наличие на диабет, лекарствени 
взаимодействия, чревна резорбция, увеличен брой 
тромбоцити, изява на остър коронарен синдром [3, 
35]. Независимо от генетичните и негенетични фак-
тори част от фармакокинетика и фармакодинамика 
на клопидогрел остава все още неизяснена [36]. 

Нашите данни показват еднаква алелна често-
та на носителство на *17 (хетерозиготни носители 
wt/*17 и хомозиготни носители (*17/*17) в двете из-
следвани групи (с добър и слаб отговор към медика-
мента) – 25/108 (23.1%) срещу. 23/100 (23.0%). При 



Влияние на генетичните варианти... 25

достатъчно ефективен алгоритъм за превенция на 
повторните исхемични събития и/или кървене [39]. 
Съчетанието от функционални изследвания, как-
то и конкретната клинична картина, вероятно биха 
имали съществено значение за бъдещи клинични 
ползи, намаляване на лекарствени взаимодействия 
и избор на икономически ефикасна схема и доза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Генотипизирането на полиморфните вариан-
ти CYP2C19*2 и CYP2C19*17, както и функционал-
ните тромбоцитни тестове, биха могли да ръково-
дят антитромбоцитната терапия, в съответствие с 
индивидуалните нужди на всеки пациент.

2. Честотата на алела CYP2C19*2 „загуба на 
функция” е по-висока в групата с недостатъчен 
тромбоцитен отговор – 37% (37/100) срещу 16.7% 
(18/108) в групата пациенти, показали адекватен 
тромбоцитен отговор при прием на клопидогрел. 

3. 70% (n = 35) от пациентите в групата с висока 
остатъчна тромбоцитна агрегация (АДФ тест 72 ± 11 
AU), са хетерозиготи за *2 (wt/*2) или хомозиготни 
носители на алел *2. 

4. 30% от пациентите, които показват „слаб от-
говор” при лечение с клопидогрел, не са носители 
на мутантния алел CYP2C19*2.

5. Генотипизирането на пациентите за поли-
морфни варианти *2 и *17 в гена CYP2C19 би могло 
да играе роля на ориентир при избора на конкрет-
ния медикамент и на дозите, когато се прилага за 
лечение и предотвратяване на тромбози.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Миотоничната дистрофия е най-често среща-
ното наследствено невро-мускулно заболяване при 
възрастни и се унаследява по автозомно-доминан-
тен път. Среща се при 1 на 8000 живородени. Съоб-
щено е като самостоятелно заболяване от Щайнерт 
през 1909 г. и тогава за първи път е описано сърдеч-

но засягане под формата на брадикардия. Познати 
са две форми – по-честа и с по-тежко протичане е 
МД тип 1 (болест на Щайнерт) и по-рядка и с по-ле-
ко протичане – МД тип 2. При пациентите се уста-
новява изразен миотоничен феномен – затруднена 
релаксация след силно мускулно съкращение, както 
и мускулна слабост. Началото на клиничната изява е 
между 20-40 години и започва с птоза на клепачите, 
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Резюме: Целта на това първо за страната проучване е да се установи наличието, честотата и вида на сърдечното засягане 
при пациенти с миотонична дистрофия тип 1 (МД 1). Изследвани са 37 пациенти (22 жени) на възраст между 15-64 
год. Проведени са клиничен преглед, ЕКГ, холтер-ЕКГ и трансторакална ехокардиография. Ритъмно-проводни нару-
шения са установени при 59,46% от пациентите, при 10,81% – реполяризационни промени, при 8,11% – левокамер-
на систолна дисфункция, и при 29,73% – диастолна дисфункция, при двама пациенти – пролапс на митрална клапа. 
Не е установено ангажиране на дясна камера. При пациентите с МД 1 се наблюдават предимно ритъмно-проводни 
нарушения и по-рядко миокардна дисфункция. Кардиолозите трябва да познават сърдечните прояви на това забо-
ляване, за да се диагностицират своевременно пациенти с повишен риск от сърдечни усложнения.
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слабост на лицевата мускулатура и дистална мус-
кулна слабост. Други признаци на заболяването са 
катаракта, кардиомиопатия, ендокринни нарушения, 
когнитивен дефицит [3]. Средната продължителност 
на живота е около 53 год., като в 20% от случаите 
смъртността е от сърдечен произход [7, 24].

Целта на проучването е да се установи наличи-
ето, честотата и вида на сърдечното засягане при 
пациенти с МД 1

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследвани са 37 пациенти (22 жени и 15 мъже) 
на средна възраст 38,43 ± 13,37 (15-64) год. в пери-
ода 2010-2013 г. Пациентите са били хоспитализи-
рани в Клиниката по неврология на Александровска 
болница и при всички диагнозата миотонична ди-
строфия тип 1 е била поставена с молекулярно-ге-
нетичен анализ. В Клиниката по кардиология на съ-
щата болница е осъществена клинична оценка чрез 
снемане на подробна анамнеза и пълен физикален 
статус. Проведените неинвазивни инструментални 
изследвания са електрокардиограма (ЕКГ), ехокар-
диография (ЕхоКГ), холтер-ЕКГ (при 24 пациенти).

При всички пациенти е регистрирана 12-канал-
на ЕКГ. Абнормна ЕКГ е дефинирана като наличие 
на един или повече от следните белези: различен 
от синусов ритъм, проводни нарушения – десен 
бедрен блок (ДББ), ляв бедрен блок (ЛББ), пред-
сърдно-камерен (A-V) блок, ляв преден хемиблок 
(ЛПХБ), ляв заден хемиблок (ЛЗХБ), отклонения в 
ST-сегмента и T-вълната, патологичен Q-зъбец или 
патологична прогресия на R-зъбеца, удължаване на 
QТ-интервала. При 24 последователни пациенти е 
регистриран 24-часов холтер-ЕКГ. При всички паци-
енти е проведена стандартна трансторакална ехо-
кардиография – M-mode, двуразмерна (2D), пулсов 
(PW) и непрекъснат (CW) доплер и тъканен доплер 
(TDI). Използваните показатели за левокамерна 
(ЛК) систолна функция са теледиастолен размер 
(ТДР), телесистолен размер (ТСР), фракция на скъ-
сяване (ФС), теледиастолен обем (ТДО), телесисто-
лен обем (ТСО), фракция на изтласкване (ФИ). ЛК 
обеми и фракция на изтласкване (ФИ) са измерени 
по метода на Симпсон от апикална позиция в две 
равнини (4-кухини и 2-кухини) [8, 18]. Диастолната 
функция е оценена посредством пулсов доплер с 
пробен обем на върха на платната на митралната 
клапа в диастола за оценка на диастолния митра-
лен кръвоток и пулсов тъканен доплер на пръстена 
на митралната клапа – септум и латерална стена. 
Използваните показатели от митралния диастолен 
кръвоток са максималната скорост на ранно диас-
толно пълнене (Е-вълна), максималната скорост на 
пълнене в теледиастола (А-вълна), отношение на 

Е/А, време на децелерация (DT), време на изово-
луметрична релаксация (IVRT). Използваните пока-
затели, измерени с пулсов TDI, са ранна миокардна 
диастолна скорост (е‘), късна миокардна диастол-
на скорост (а‘), отношение на Е/е‘ср. Стойностите 
от измерванията с доплер-ЕхоКГ са в резултат от 
усредняване на 3 последователни цикъла. Тежест-
та на диастолна дисфункция е определена според 
препоръките на Американското дружество по ехо-
кардиография (ASE) [22]. Показатели за оценка на 
деснокамерна (ДК) функция са ДК размери, ДП – 
размер, площ (И), дебелина на свободна стена на 
ДК, систолно налягане в ДК (СНДК), систолно дви-
жение на равнината на трикуспидалния пръстен 
(TAPSE), s-вълна – максимална миокардна систол-
на скорост [16]. 

РЕЗУЛТАТИ

При изследваната група пациенти няма анам-
нестични данни за придружаващи сърдечни или 
несърдечни заболявания, като захарен диабет, при 
които има сърдечно засягане, както и не се устано-
вени такива с проведените от нас методи на изслед-
ване. Не са установени отклонения в сърдечния 
статус. Установената средна сърдечна честота е 
73,97 ± 15,10 уд./min, средно систолно АН – 111,94 ± 
13,41 mm Hg, средно диастолно АН – 67,78 ± 10,18 
mm Hg (табл. 1).

Таблица 1. Демографски и клинични данни 
при пациенти с миотонична дистрофия тип 1

Пациенти N = 37 Мин/макс 

Възраст, год 38,43 ± 13,37 15-64

Мъже/жени 15/22 –

Ръст, сm 168,73 ± 7,73 156-190

Тегло, кg 64,38 ± 10,13 43-75

BSA, m2 1,73 ± 0,16 1,39-1,95

СЧ 73,97 ± 15,10 50-90

САН 111,94 ± 13,41 90-140

ДАН 67,78 ± 10,18 50-90

Синусов ритъм е регистриран при 36 пациенти, 
хронично предсърдно мъждене при един пациент 
и при един има анамнестични данни за пристъпно 
предсърдно трептене (табл. 2). Синусова бради-
кардия (СЧ < 60) е установена при трима пациенти 
(8,11%). При шест пациенти (16,22%) е установен 
А-V блок I степен, при 3-ма пациенти (8,11%) – пъ-
лен ЛББ, при 4 (10,81%) – ЛПХБ, при 1 пациент 
– НДББ, и при 10 пациенти (27,03%) – нарушена 
вътрекамерна проводимост (QRS > 100 ms). При 
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трима пациенти (8,11%) са регистрирани реполя-
ризационни промени – при първия – отрицатели Т-
вълни в III, AVF, V1-V3, при втория – SТ-елевация 
във II, III, AVF, V5, V6, при третия – SТ-елевация с от-
рицателни Т-вълни в прекордиалните отвеждания. 
SТ-елевацията е по типа на ранна реполяризация. 
При един пациент има патологичен Q-зъбец в III и 
AVF, отрицателни Т-вълни във V1-V3. Наблюдавано 
е повече от едно патологично отклонение при един 
и същи пациент. При 15 от пациентите (40.54%) не 
са установени отклонения в ЕКГ. 

Таблица 2. ЕКГ промени при пациенти с Миотонична 
дистрофия тип 1

ЕКГ промени Брой пациенти %

Синусов ритъм 36 97,30

Синусова брадикардия 3 8,11

Предсърдно мъждене – хронично 1 2,70

A-V блок I степен 6 16,22

ЛББ 3 8,11

НДББ 1 2,70

ЛПХБ 4 10,81

Нарушена вътркамерна прово-
димост 10 27,03

Реполяризационни промени
Патологичен Q-зъбец

3
1

8,11
2,7

Нормална ЕКГ 15 40,54

Най-често регистрираните ритъмни наруше-
ния на 24-часов холтер-ЕКГ са редки надкамерни 
(< 100/24 ч) и камерни (< 30/час) екстрасистоли при 
14 (58,33%) от изследваните лица. При един пациент 
е регистрирано хронично предсърдно мъждене и при 
един – краткотраен пристъп от предсърдно мъжде-
не. При един пациент е регистрирана минимална СЧ 
от 16 уд./min с паузи от 4,5 s и е имплантиран по-
стоянен електрокардиостимулатор. При други трима 
е регистрирана синусова брадикардия при основна 
честота между 50 и 60 уд./min и минимална СЧ 32 
уд./min. При трима пациенти (12,5%) са регистрира-
ни несигнификантни паузи (под 3 s) (табл. 3).

Таблица 3. Ритъмно-проводни нарушения от 24-часов 
холтер-ЕКГ при пациенти с миотонична дистрофия тип 1

Холтер-ЕКГ – 24 пациенти Брой пациенти %

Надкамерни Ех 14 58,33

Камерни Ех 14 58,33

Предсърдно мъждене – хронично 1 4,17

Предсърдно мъждене – пристъпно 1 4,17

Паузи > 3 s 1 4,17

Паузи < 3 s 3 12,50

При ехокардиографското изследване е устано-
вена лекостепенна ЛК систолна дисфункция при 
3-ма болни (8,11%), като за групата като цяло ФИ 
е запазена (63,30 ± 6,18%). При 6-ма пациенти 
(16,22%) е констатирана увеличена ЛК  мускулна 
маса при липса на хипертония. Диастолна дисфунк-
ция по типа на нарушена ЛК релаксация е установе-
на при 11 от изследваните лица (29,73%). Наблюда-
вани са нормални ДК показатели (табл. 6). При 3-ма 
пациенти (8,11%) е установен пролапс на митрал-
ната клапа без значима регургитация.

Таблица 4. Ехокардиографски данни за оценка на ЛК 
систолна функция при пациенти с миотонична ди-

строфия тип 1

Пациенти N = 37 Мин/макс 

ЛКДР, mm 44,27 ± 4,31 37-52

ЛКСР, мmmм 27,92 ± 3,64 31-34

ТДО Sim, ml 82,60 ± 17,46 53-113

ТСО Sim, ml 30,23 ± 8,94 16-56

ФИ Sim, % 63,78 ± 6,09 51-76

ФС Teih, % 36,11 ± 6,01 25-48

Таблица 5. Показатели за оценка на ЛК диастолна 
функция при пациенти с миотонична дистрофия тип 1

Пациенти N = 37 Мин/макс 

Септум, mm 9,55 ± 1,51 7,00-12,00

ЗСЛК, mm 9,50 ± 1,39 7,00-12,00

М. маса/И/ g/m2 85,94 ± 29,25 66,00 -122,00

ЛП mm 28,91 ± 6,76 14,00 -39,00

E (cm/s) 68,71 ± 20,92 42,90-137,00

A (cm/s) 50,98 ± 10,28 38,00-73,00

E/A 1,39 ± 0,49 0,63-2,85

DT (ms) 214,43 ± 38,59 152,00-295,00

IVRT (ms) 69,30 ± 12,68 51-85

Септ. e’(cm/s) 12,18 ± 4,58 5,00-26,00

Лат. e’ (cm/s) 14,40 ± 4,78 7,23-25,00

E/e’ ср. 5,40 ± 1,47 3,36-9,71

Таблица 6. Ехокардиографски данни за оценка на ДК 
функция при пациенти с миотонична дистрофия тип 1

Пациенти N = 37 min/max

ДК, mm 21,29 ± 3,37 15-26

Своб. стена на ДК, mm 4,17 ± 0,75 3-5

ДП – размер, mm 32,64 ± 6,28 19-42

ТАPSE, mm 21,09 ± 2,95 18-25

s cm/s (ДК) 13,97 ± 2,90 9,3-21
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ОБСЪЖДАНЕ

Резултатите от ендомиокардни биопсии и из-
следванията върху обдуцирани пациенти показват 
наличие на интерстициална фиброза, мастна ин-
филтрация, хипертрофия на миоцитите и огнищен 
миокардит. Засягането на проводната система е 
най-честата находка, но се установяват и разпръс-
нати миокардни промени [21, 24, 33]. Мутация в 
гена за ензима протеин киназа (MDPK), разположен 
на 19-а хромозома, е отговорна за заболяването. 
MDPK е локализирана в специализирани структу-
ри на сърцето, скелетната мускулатура, ЦНС и др. 
По-голяма концентрация на MDPK е установена 
в интеркаларните дискове на сърдечния мускул и 
мрежата на Пуркиние. Интеркаларните дискове са 
специализирани структури, които свързват миоци-
тите, като една от функциите им е провеждането на 
акционния потенциал. MDPK играе роля в предава-
нето на сигнали между миоцитите [31, 32].

Сърдечното засягане е често при пациенти с 
МД 1, но за разлика от други невро-мускулни за-
болявания, при пациентите с МД 1 рядко се на-
блюдава развитие на кардиомиопатия и сърдечна 
недостатъчност [12, 14, 15, 17, 25, 28, 30]. Ритъм-
но-проводни нарушения се срещат в 50-65% от слу-
чаите. Най-често се засягат A-V възелa, снопа на 
Хис и мрежата на Пуркиние. За това свидетелстват 
удълженият PR-интервал и разширеният QRS-ком-
плекс. В ранните стадии на заболяването безсимп-
томни проводни нарушения, регистрирани на ЕКГ, 
са често срещана находка [9]. Основният риск е 
прогресия към пълен А-V блок и внезапна сърдечна 
смърт [26]. Ляв и десен бедрен блок се срещат с 
еднаква честота в 5 до 25% от случаите. По лите-
ратурни данни удължен PR-интервал се наблюдава 
в 20-40% от пациентите, а разширен QRS комплекс 
при 5-25% от пациентите. Синусова брадикардия се 
наблюдава при 5-25% от пациентите [11, 23]. При 
пациентите с МД 1 надкамерните тахиаритмии са 
честа находка на ЕКГ и холтер-ЕКГ. Най-честите 
аритмии са предсърдно мъждене и трептене и се 
наблюдават при 25% от пациентите [24, 25]. Често 
се срещат и камерни аритмии, включително и моно-
морфни и полиморфни камерни тахикардии и дори 
камерно мъждене [2, 13]. Клинично изявената ми-
окардна дисфункция не е честа, но може да бъде 
установена субклинична лекостепенна дисфункция 
в 0-28% от ЕхоКГ и МРТ [1, 4, 12, 25]. Проявите на 
сърдечна недостатъчност са редки, като в известна 
степен това се дължи на ограничената физическа 
активност поради невро-мускулното заболяване. 
Най-често се установяват нарушения в ЛК диастол-
на функция [10, 20]. На ЕКГ често се наблюдават 
патологичен Q-зъбец и промени в ST-сегмента без 

данни за ИБС. За митрален клапен пролапс се съ-
общава при 25-40% от пациентите [29]. 

Данните от нашето проучване също показват 
висока честота на патологични промени при паци-
ентите с МД 1, като ритъмно-проводни нарушения 
се срещат при 59,46% от изследваните лица (дан-
ни от ЕКГ и холтер-ЕКГ), но без изявена клинична 
симптоматика. От проводните нарушения преобла-
дават удължен PR-интервал и разширен QRS-ком-
плекс – при 45,95% от пациентите. При един поради 
регистрирани на холтер-ЕКГ сигнификантни паузи 
от 4,5 s беше имплантиран постоянен електрокар-
диостимулатор. Наблюдава се висока честота на ка-
мерни и надкамерни екстрасистоли – при 58,33% от 
изследваните с холтер-ЕКГ пациенти. За разлика от 
данните в литературата значително по-ниска е чес-
тотата на предсърдно мъждене и трептене. На този 
етап нямаме обяснение за тази разлика в получени-
те резултати. Подобно на други изследвания не се 
установи значително засягане на ЛК функция. Двама 
от пациентите с леко понижена ФИ са с асинхронно 
съкращение в резултат на ЛББ. При малко повече 
от 1/4 от пациентите се установи лекостепенна ЛК 
диастолна дисфункция, което може да се дължи на 
дегенеративен процес в миокарда или нарушена 
миокардна релаксация в резултат на миотония. При 
нашата група пациенти не се установи ангажиране 
на ДК. Честотата на митрален клапен пролапс е по-
ниска от описаната в литературата [29].

От литературните данни и от резултатите от на-
шето проучване става ясно, че водещото сърдечно 
засягане при МД1 са ритъмно-проводните наруше-
ния [6, 19, 27]. При много от пациентите проводни-
те нарушения прогресират с времето. Проведени 
електрофизиологични изследвания (ЕФИ) показ-
ват значително по-разпространени проводни на-
рушения от регистрираните на ЕКГ и с ЕФИ могат 
да се установят пациенти с повишен риск от тежка 
аритмия [33]. При лицата с МД 1 може би е оправ-
дано по-ранното имплантиране на постоянен елек-
трокардиостимулатор преди появата на симптоми. 
Въпреки че са описани малигнени тахиаритмии при 
тези пациенти, не е прието едновременното поста-
вяне на ICD. При установяване на тахиаритмии, 
лечението с антиритъмни медикаменти трябва да 
се провежда внимателно поради повишен риск от 
проводни нарушения.

При поставяне на диагноза МД 1 е необходимо 
да се направи внимателна оценка на сърдечния 
статус, което включва рутинно провеждане на ЕКГ, 
24-часов холтер-ЕКГ и ехокардиография. Необхо-
дима е насочена анамнеза за синкопи, палпитации 
и недостиг на въздух както от пациентите, така и от 
техните близки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кардиолозите трябва да бъдат запознати с 
това недостатъчно познавано заболяване и него-
вите сърдечни прояви, за да провеждат необходи-
мите изследвания и да разпознават пациентите с 
повишен риск от сърдечно-съдови усложнения. 
Необходими са проучвания в насока прогресията 
на ритъмно-проводните нарушения и миокардната 
дисфункция и търсене на връзки между тежестта на 
сърдечното, неврологичното и генетичното засяга-
не с цел откриване на по-високорискови пациенти.

Това проучване, макар и с относително малък 
брой болни, е първото за страната задълбочено 
диагностициране на сърдечните промени при това 
неврологично заболяване.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
Холтер-ЕКГ не е проведен при първите 13 по-

следователно включени пациенти, тъй като е вклю-
чен по-късно в протокола, което в известна степен 
намалява възможностите за интерпретация на вида 
и честотата на ритъмно-проводните нарушения, 
както в случая с предсърдно мъждене. При пациен-
тите с исхемични промени в ЕКГ не е проведен тест 
с натоварване, поради значителната им инвалиди-
зация. Тъй като вероятността за ИБС е преценена 
като ниска, не е проведено инвазивно изследване. 
Това поставя под въпрос интерпретацията на ЕКГ 
промените, като единствено дължащи се на невро-
мускулното заболяване.
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Резюме: Ролята на възпалителните цитокини (hsCRP, TNF-alpha) за прогнозата при пациенти с остър коронарен синдром 
(ОКС) без известен захарен диабет е недостатъчно изяснена. Целта е да се определи значението на възпалението 
при пациенти с ОКС без известен захарен диабет като независим или допълнителен маркер за преживяемост. Из-
следвани са общо 33 пациенти с диагноза с остър миокарден инфаркт (ОМИ) със ST-елевация (STEMI). Плазмената 
концентрация на TNF-alpha и hsCRP, определена на 48-ия час от постъпването при всички пациенти, е съответно: 
TNF-alpha – 33(100%)/hsCRP – 33 (100%); на шестия месец при част от тях: TNF-alpha – 20 (61%)/hsCRP – 19 (58%). 
Изчислени са показатели за глюкозна вариабилност и е изследвана връзката им с възпалителните маркери. Резул-
татите показват, че hsCRP при хоспитализацията умерено корелира с изчислена средна глюкоза (еAG) (p = 0,013; 
r = 0,443) и тропонин Т (p = 0,011; r = 0,442). ТNF-alpha, определен при хоспитализацията, не показа корелация 
с гликемичните показатели, левокамерната систолна функция (ФИ%) и маркерите за миокардна некроза. Не се 
установи значима връзка между гликемичните показателите с ФИ и с маркерите за миокардна некроза на шестия 
месец. Резултатите от нашето проучване потвърждават, че hsCRP е неспецифичен биомаркер за възпаление, който 
е по-скоро индиректно свързан с миокардната увреда и не отразява нейната реална големина. Ако TNF-alpha е по-
казателен по отношение на нискостепенно персистиращо възпаление, то използваните от нас лабораторни методи 
са с ниска сензитивност. Вариабилността на гликемията е по-скоро индиректно свързана с миокардната увреда, 
отколкото с трайните нарушение на гликемията. Липсата на корелация между hsCRP и TNF-alpha с нарушенията 
на гликемията подкрепя независимото значение на възпалението за развитието и тежестта на коронарната болест.
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Summary: TThe prognostic role of infl ammatory cytokines (hsCRP, TNF-alpha) in patients with acute coronary syndrome (ACS) without 
known diabetes mellitus is unsuffi ciently defi ned. The aim of the study was to determine the value of infl ammatory biomarkers 
(hsCRP, TNF-alpha) as independent prognostic indicators in patients with ACS without known diabetes mellitus. The study 
included 33 consecutive patients with acute myocardial infarction (AMI) with ST elevation (STEMI). The plasma concentration 
of TNF-alpha, hsCRP и MMP-9 were defi ned 48 hours after admission in all patients: TNF-alpha – 33 (100%)/hsCRP – 
33 (100%); at the sixth month in some of them: TNF-alpha – 20 (61%)/hsCRP –19 (58%). Indices for glucose variability 
were calculated and their relation to infl ammatory markers was investigated. Baseline hsCRP correlated moderately with 
estimated average glucose (eAG) (p = 0.013; r = 0.443) and troponin T (p = 0.011; r = 0.442). Baseline TNF-alpha plasma 
levels did not correlate to the glycaemic indices, ejection fraction (EF%) and markers for myocardial necrosis. There was no 
signifi cant association between the glycaemic indices with EF or markers for myocardial necrosis. Conclusion: The results
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ВЪВЕДЕНИЕ

Възпалителният процес в съдовата стена играе 
водеща роля в патогенезата на острите коронарни 
синдроми. При тези пациенти са повишени нивата 
на възпалителните медиатори в сравнение с тези 
със стабилна стенокардия. Възпалителните марке-
ри, асоциирани с руптура на плаката, са различни 
от свързаните с нейното нарастване и са все още 
неизяснени [1, 2, 8, 15, 20].

Налице са данни, че хипергликемията при хос-
питализация и по време на болничния престой е по-
силен независим прогностичен фактор за намалена 
преживяемост в сравненение с вече известен диабет 
[9, 14, 18]. Въпреки че за това има данни от много 
проучвания, нейното значение като предиктор за не-
благоприятен клиничен изход е все още неясно. Една 
от причините е, че не е известно кои са най-точните 
показатели за измерване на нарушенията на гликеми-
ята по време на болничния престой [5, 13, 14]. 

Според последни проучвания показателите за 
глюкозна вариабилност и хипогликемия са еднакво 
свързани със смъртността при различните забо-
лявания. Te са по-силни прогностични маркери за 
неблагоприятен клиничен изход в сравнение инде-
ксите, показващи основна тенденция на гликемич-
ните нива [12, 13]. Ниската глюкозна вариабилност 
е протективна дори при високи нива на средната 
дневна гликемия [11]. 

Изясняване на патогенетичните връзки между 
възпалението и стойностите на гликемията при не-
диабетици с остри коронарни синдроми е от пър-
востепенна важност с оглед лечение, профилакти-
ка и прогноза.

Целта на нашето проучване е да се определи 
значението на възпалението при пациенти с ОКС 
без известен захарен диабет като независим или 
допълнителен маркер за преживяемост, връзката 
му с нарушенията на гликемията и да се изясни 
нейното диагностично и прогностично значениe.

MАТЕРИАЛ

1. Клиничен материал
Изследвани са общо 33-ма пациенти с диагноза 

остър миокарден инфаркт (ОМИ) със ST-елевация 
(STEMI).

На табл. 1 са представени клинико-демограф-
ските характеристики на изследваните пациенти.

Таблица 1. Клинико-демографски характеристики 
при хоспитализацията на пациенти със STEMI

Пол, М:Ж 24:9

Възраст, год. 62,4 ± 9,48

Преживян МИ, n (%) 2 (6%)

Придружаващо ССЗ, n (%) 30 (90%)

Пушачи, n (%) 24 (72,7%)

Дислипидемия, n (%) 29 (87,8%)

Артериална хипертония, n (%) 30 (90%)

При всички пациенти са определени: 1) гликеми-
ята при постъпването; 2) показатели, свързани с 
основна тенденция на гликемичните нива: време-
во-усреднена глюкоза (TAG – time average glucose), 
хипергликемичен индекс (HI – hyperglycaemic index), 
средна глюкоза (MG – median glucose); 3) показате-
ли, свързани с глюкозната вариабилност: средна 
амплитуда на глюкозното отклонение (MAGE – mean 
amplitude of glycaemic excursion), стандартно откло-
нение (SD – glucose standard deviation), коефицент 
на вариация (CV – glucose coeffi cient of variation), 
разликата между най-високата и най-ниската из-
мервана стойност на гликемия (RANGE – difference 
between highest and lowest recorded glucose), най-
високата гликемична стойност (MAX – highest re-
corded glucose), индекс на глюкозна променливост 
(GLI – glycaemic lability index), абсолютна стойност 
на глюкозна вариация (aGRC – absolute glucose 
rate of change), общ хипергликемичен индекс (HIT 
– hyperglycaemic index total); 4) единична стойност 
на най-ниската глюкозна концентрация (Min – 
minimum recorded glucose) 5) показатели, отразя-
ващи нивата на кръвната захар през последните 
три месеца – гликиран хемогобин (HbA1с), изчис-
лената средна глюкоза (eAG).

Пациентите са проследени за шест месеца. Про-
веден е ОГТТ (орален глюкозно-толерантен тест) (0 
мин.; 120 мин.; гликиран хемоглобин) при дехоспи-
тализацията при 31 (94%) пациенти и на шестия ме-
сец – 28 (85%).При всички пациенти са изследвани 

of our study confi rm, that hsCRP is an unspecifi c biomarker for infl ammation and doesn’t refl ect its real grade. If TNF-
alpha was indicative for low-graded infl ammation, the performed laboratory methods would be with low sensitivity. It is 
likely that the variability of glycaemia is rather indirectly related to myocardial damage, than to the persistent impairments 
of glucose metabolism. The lack of correlation between hsCRP and TNF-alpha with impairments of glucose metabolism 
confi rms the independent signifi cance of infl ammation for the development and severity of coronary disease.

Key words: infl ammatory cytokines, prognostic markers, acute coronary syndrome
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маркерите за миокардна некроза – CPK, MB, тропо-
нин, фракцията на изтласкване (EF%) и е проведе-
на перкутанна коронарна интервенция (ПКИ).

Плазмените концентрации на TNF-alpha и 
hsCRP са определени на 48-ия час от постъпването 
при част от пациентите, съответно: TNF-alpha – 33 
(100%)/hsCRP – 33 (100%); на шестия месец: TNF-
alpha – 20 (61%)/hsCRP – 19 (58%).

2. Биологичен материал
Кръв. При пациентите с ОКС със и без наруше-

ния на гликемията беше взета по 3 ml периферна 
кръв в епруветки с антикоагулант К3ЕДТА. Плаз-
мата беше отделена чрез центрофугиране за 15 
min/12 000 xg за определяне на плазмените нива на 
гликемия и изчисляване чрез софтуеърна програма 
на различните гликемични показатели.

МЕТОДИ

1. Клинични методи
1.1. Определяне на диагнозата ОМИ със ST-

елевация. В изследваната група пациенти диа-
гнозата остър корнарен синдром със ST-елевация 
е поставена според ръководства на Европейското 
дружество по кардиология.

1.2. Определяне на нарушенията на глике-
мията при пациенти с ОКС. Нарушенията на гли-
кемията при пациенти с ОКС включват известен 
захарен диабет тип 2 и новооткрити нарушения на 
гликемията – новооткрит захарен диабет тип 2, на-
рушен глюкозен толеранс, нарушена гликемия на 
гладно, нарушен глюкозен толеранс в съчетание 
с нарушена гликемия на гладно. Определянето на 
вида нарушение на глюкозния метаболизъм е про-
ведено спрямо критериите на WHO: Нарушена гли-
кемия на гладно: гликемия на гладно ≥ 6,1 mmol/l и 
≤ 6,9 mmol/l; нарушен глюкозен толеранс: на 2-рия 
час постпрандиална гликемия ≥ 7,8 mmol/l и ≤ 11 
mmol/l; захарен диабет тип 2: гликемия на гладно ≥ 
7,0 mmol/l или на 2-рия час постпрандиална глике-
мия ≥ 11,1 mmol/l. 

1.3. Определяне на показателите за хипер-
гликемия, установени при хоспитализация-
та. Определени са няколко групи показатели за 
гликемия. По-голяма част от тях са изчислени 
чрез софтуеърна програма [13]: 1) показатели, 
свързани с основна тенденция на гликемични-
те нива: времево-усреднена глюкоза (TAG – time 
average glucose), хипергликемичен индекс (HI – 
hyperglycaemic index), средна глюкоза (MG – median 
glucose); 2) показатели, свързани с глюкозната 
вариабилност: средна амплитуда на глюкозното 
отклонение (MAGE – mean amplitude of glycaemic 

excursion), стандартно отклонение (SD – glucose 
standard deviation), коефицент на вариация (CV 
– glucose coeffi cient of variation), разликата между 
най-високата и най-ниската измервана стойност на 
гликемия (RANGE – difference between highest and 
lowest recorded glucose), най-високата гликемична 
стойност (MAX – highest recorded glucose), индекс 
на глюкозна променливост (GLI – glycaemic lability 
index), абсолютна стойност на глюкозна вариация 
(aGRC – absolute glucose rate of change), общ хи-
пергликемичен индекс (HIT – hyperglycaemic index 
total); 3) единична стойност на най-ниската глю-
козна концентрация (Min – minimum recorded 
glucose) и гликемия при постъпването; 4) показа-
тели, отразяващи хроничните нива на кръвната 
захар през последните три месеца – гликиран хе-
могобин (HbA1с), изчислена средна глюкоза (eAG).

2. Биохимични методи
2.1. Ензимни методи за определяне на глю-

коза
2.2. Метод за определяне на HbA1C и изчис-

лена средна глюкоза
  Определяне на HbA1C 

NycoCardHbA1c е бърз тест за in vitro опреде-
ляне на количеството на гликирания хемоглобин в 
кръвта.

  Oпределяне на изчислена средна глюкоза
Изчислената средна глюкоза се определя с 

помощта на формула, въведена от проучването 
ADAG – A1c-Derived Average Glucose Study Group. 
Translating the A1C assay into estimated average 
glucose values. 

(28,7х HbA1с – 46,7)/18 = eAG

3. Имунологични методи
3.1. Метод за определяне на TNF-alpha – 

ЕLISA
3.2. Метод за определяне на hsCRP – усилена 

с частици имунонефелометрия. Изследването е 
осъществено чрез използването на апарата Cobas 
Integra, Roche.

4. Статистически методи
Статистическият анализ беше направен с 

помощта на SPSS 13.0. Стойност на p < 0,05 е 
приета за статистически значима. За оценка на 
връзката между индексите за хипергликемия и 
възпалителните цитокини с клиничните параме-
три (левокамерна систолна функция, маркерите 
за микардна некроза) беше приложен непараме-
тричен метод – тестът на Спирман. Показателите 
за хипергликемия и възпалителните маркери бяха 
сравнени между отделните групи пациенти (глю-
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козния метаболизъм, честота на рехоспитализа-
ция) с непараметричните тестове – Кruskal-Wallis, 
и параметрични тестове – One-way ANOVA. Про-
веден е регресионен модел на зависимостта меж-
ду hsCRP, определен при хоспитализацията и на 
шестия месец, с показтелите за хипергликемия, 
глюкозна вариабилност и маркерите за миокард-
на некроза.

РЕЗУЛТАТИ

1. Средни стойности на възпалителните ци-
токини (hs CRP и TNF-alpha), определени при 
хоспитализацията и на шестия месец, и пока-
зателите за хипергликемия и глюкозната вари-
абилност, определени при хоспитализацията. 
Табл. 2 и 3 представят средните стойности на въз-
палителните цитокини и показателите, свързани с 
основна тенденция на гликемичните нива и с глю-
козната вариабилност.

Таблица 2. Средни стойности на възпалителните 
цитокини (hs CRP и TNF-alpha), определени при хос-

питализацията и на шестия месец

Възпалителни цитокини Средни стойности 

hs CRP при постъпването 24,19 ± 2,8 mg/l

hs CRP на шестия месец 2,82 ± 1,13 mg/l

ТNF-alpha при постъпването 1,04 ± 0,28 pg/ml

ТNF-alpha на шестия месец 1,082 ± 0,26 pg/ml

Таблица 3. Средни стойности на показателите, 
свързани с хипергликемия и глюкозната 

вариабилност, определени при хоспитализацията

Хипергликемични индекси Средни стойности 
(mmol/l)

Времево-усреднена глюкоза (TAG) 6,94 ± 2,87

Хипергликемичен индекс (HI) 1,79 ± 2,1

Общ хипергликемичен индекс (HIT) 25,98 ± 12,38

Средна амплитуда на глюкозно откло-
нение (MAGE) 1,59 ± 1,08

Коефицент на вариация (CV) 12,59 ± 9,59

Индекс на глюкозна променливост (GLI) 6,17 ± 9,38

Абсолютна стойност на глюкозна вари-
ация (aGRC) 0,42 ± 0,40

Изчислена средна глюкоза (eAG) 7,13 ± 0,09

2. Връзка между възпалителните цитокини 
(hs CRP и TNF-alpha), определени при хоспита-
лизацията и на шестия месец, с показателите за 
хипергликемия, глюкозна вариабилност и хро-
ничните нива на кръвната захар. hsCRP при хос-

питализацията корелира с показателите, отразява-
щи хроничните нива на кръвната захар – изчислена 
средна глюкоза (еAG) (p = 0,013; r = 0,443) (табл. 4). 
Проведен е регресионен анализ за установяване 
на връзката между hsCRP при хоспитализацията с 
изчислената средна глюкоза (eAG). Увеличаването 
на eAG с единица, води до увеличаване на hsCRP с 
единадесет пъти.

Таблица 4. Връзка между hsCRP, определен при хос-
питализацията и на шестия месец, с показателите за 
хипергликемия, глюкозната вариабилност и хронич-

ните нива на кръвната захар

Хипергликемични 
индекси (mmol/l)

hs CRP при постъпва-
нето (mg/l)

hs CRP на шестия 
месец (mg/l)

Корелационен 
коефициент, r p Корелационен 

коефициент, r p

Гликемия при пос-
тъпването 0,099 0,652 0,372 0,19

Минимална глике-
мия (Min) 0,204 0,363 0,238 0,434

Максимална глике-
мия (Max) 0,291 0,112 0,338 0,238

Средна гликемия 
(Mean) 0,14 0,633 0,021 0,964

Изчислена средна 
глюкоза (еAG) 0,443 0,013 0,503 0,033

Времево-усреднена 
глюкоза (TAG) 0,226 0,382 0,497 0,143

Хипергликемичен 
индекс (HI) 0,338 0,171 0,495 0,085

Общ хипергликеми-
чен индекс (HIT) 0,211 0,345 0,222 0,445

Средна амплитуда 
на глюкозно отклоне-
ние (MAGE)

0,341 0,111 0,138 0,639

Коефицент на вариа-
ция (CV) 0,154 0,484 0,531 0,023

Индекс на глюкозна 
променливост (GLI) 0,218 0,356 0,246 0,418

Абсолютна стойност 
на глюкозна вариа-
ция (aGRC)

0,337 0,116 0,175 0,549

p < 0,05

Нашето проучване не установява статистиче-
ски значима корелация между TNF-alpha, опреде-
лен при хоспитализацията и на шестия месец, с 
показателите, свързани с основна тенденция на 
гликемичните нива и с глюкозната вариабилност 
(табл. 5). 
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Таблица 5. Връзка между TNF-alpha, определен при 
хоспитализацията и на шестия месец, с показателите 
за хипергликемия, глюкозната вариабилност и хро-

ничните нива на кръвната захар 

Хипергликемични 
индекси
(mmol/l)

ТNF-alpha при постъп-
ването (pg/ml)

ТNF-alpha на шестия 
месец (pg/ml)

Корелационен 
коефициент, r p Корелационен 

коефициент, r p

Гликемия при постъп-
ването 0,210 0,258 0,095 0,707

Минимална гликемия 
(Min) 0,126 0,514 0,087 0,739

Максимална гликемия 
(Max) 0,201 0,287 0,083 0,743

Средна гликемия 
(Mean) 0,215 0,441 0,110 0,779

Изчислена средна 
глюкоза (еAG) 0,151 0,426 0,012 0,961

Времево-усреднена 
глюкоза (TAG) 0,131 0,540 0,078 0,792

Хипергликемичен 
индекс (HI) 0,005 0,794 0,155 0,566

Общ хипергликемичен 
индекс (HIT) 0,211 0,345 0,222 0,445

Средна амплитуда на 
глюкозно отклонение, 
(MAGE)

0,220 0,592 0,157 0,548

коефицент на вариа-
ция (CV) 0,100 0,593 0,101 0,690

Индекс на глюкозна 
променливост, (GLI) 0,067 0,735 0,214 0,409

Абсолютна стойност 
на глюкозна вариа-
ция, (aGRC)

0,008 0,968 0,236 0,436

p < 0,05

3. Връзка между възпалителните цитокини 
(hs CRP и TNF-alpha), определени при хоспита-
лизацията с клиничните параметри – левока-
мерна систолна функция (ФИ%) и маркерите за 
миокардна некроза (максималните стойности 
на CPK, CPK-MB, тропонин Т). От табл. 6 се виж-
да умерена корелация единствено между hsCRP 
при хоспитализацията с тропонин Т (p = 0,011; r = 
0,442). Проведен е регресионен анализ за оценка 
на връзката между hsCRP при хоспитализацията с 
тропонин Т. Увеличаването на тропонин Т с едини-
ца, повишава с четири пъти нивата на hsCRP. 

Таблица 6. Връзка между възпалителните цитокини 
hsCRP, определен при хоспитализацията, с клинич-
ните параметри – левокамерна систолна функция 

(EF%) и маркерите за миокардна некроза (максимал-
ните стойности на CPK, CPK-MB, тропонин Т)

Клинични параметри
hs CRP при постъпването

Корелационен коефициент, r p
CPK (U/l) 0,193 0,378

CPK-MB (U/l) 0,224 0,303

Тропонин Т (ng/ml) 0,442 0,011
ФИ, % 0,231 0,288

TNF-alpha, определен при хоспитализацията и 
на шестия месец, не показва корелация с клинич-
ните параметри – левокамерна систолна функция 
(EF%) и маркерите за миокардна некроза (макси-
малните стойности на CPK, CPK-MB, тропонин Т) 
(табл. 7).

Таблица 7. Връзка между възпалителните цитокини 
TNF-alpha, определени при хоспитализацията, с кли-
ничните параметри – левокамерна систолна функция 
(EF%) и маркерите за миокардна некроза (максимал-

ните стойности на CPK, CPK-MB, тропонин Т)

Клинични параметри
ТNF-alpha при постъпването

Корелационен коефициент, r p

CPK (U/l) 0,223 0,256

CPK-MB (U/l) 0,210 0,228

Тропонин Т (ng/ml) 0,049 0,792

ФИ, % 0,029 0,876

4. Връзка между показателите за хиперглике-
мия, глюкозна вариабилност и клиничните пара-
метри – левокамерна систолна функция (ФИ%) и 
маркерите за миокардна некроза (максималните 
стойности на CPK, CPK-MB, тропонин Т). Не се 
установява статистически значима връзка между 
показателите, свързани с основна тенденция на 
гликемичните нива и с глюкозната вариабилност, 
и клиничните параметри – левокамерна систолна 
функция (EF%) и маркерите за миокардна некроза.

Таблица 8. Връзка между показателите за хипергли-
кемия, глюкозна вариабилност с клиничните параме-
три – левокамерна систолна функция (EF%) и марке-
рите за миокардна некроза (максималните стойности 

на CPK, CPK-MB, тропонин Т)

Хипергликемични индекси 
(mmol/l)

ФИ% Trop T 
(ng/ml)

CPK MB 
(U/l)

р p p
Времевоусреднена глюкоза 
(TAG) 0,059 0,619 0,848

Хипергликемичен индекс (HI) 0,043 0,66 0,582
Общ хипергликемичен индекс 
(HIT) 0,049 0,603 0,848

Средна амплитуда на глюкоз-
но отклонение (MAGE) 0,051 0,546 0,429

Коефицент на вариация (CV) 0,127 0,868 0,453
Индекс на глюкозна промен-
ливост (GLI) 0,102 0,467 0,182

Абсолютна стойност на глю-
козна вариация (aGRC) 0,176 0,193 0,131

5. Връзка между инфламаторните цитокини 
(hsCRP и TNF-alpha), определени при хоспита-
лизацията и на шестия месец, с вътреболнич-
ната и шестмесечната прогноза (честота на ре-
хоспитализация и смъртност по повод сърдеч-
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но-съдов инцидент). Няма починали пациенти при 
хоспитализацията и на шестия месец. Единадесет 
(33%) от пациентите са рехоспитализирани по по-
вод на сърдечно-съдов инцидент на шестия месец. 

Недостатъчният брой пациенти не позволява 
да се установи корелация между инфламаторните 
цитокини (hsCRP и TNF-alpha), определени при хос-
питализацията, с вътреболничната и шестмесечна-
та смъртност по повод сърдечно-съдов инцидент. 
Нашите резултати не установяват връзка между ин-
фламаторните цитокини (hsCRP и TNF-alpha), опре-
делени при хоспитализацията и на шестия месец, с 
честота на рехоспитализация на шестия месец по 
повод сърдечно-съдов инцидент (табл. 9.)

Таблица 9. Връзка между инфламаторните цитокини 
(hsCRP и TNF-alpha), определени при хоспитализация-
та и на шестия месец, с честотата на рехоспитализация 
на шестия месец по повод сърдечно-съдов инцидент

Възпалителни цитокини
Хоспитазлизация по повод 
сърдечно-съдов инцидент 

на шестия месец
hs CRP при постъпването 0,06 0,85

hs CRP на шестия месец 0,345 0,45

ТNF-alpha при постъпването 0,04 0,832

ТNF-alpha на шестия месец 0,234 0,351

6. Връзка между възпалителните цитокини и 
показателите за хипергликемия, глюкозна вари-
абилност с трайните нарушения на гликемията. 
На табл. 10 са представени нарушенията на глике-
мията при дехоспитализацията и на шестия месец, 
определени чрез ОГТТ. Повечето от пациентите 28 
(85%) са без нарушения на гликемията на шестия 
месец. Всички проследени пациенти, които са без 
нарушения на гликемията (14), остават такива на 
шестия месец. По-голяма част от тези, които са с 
нарушен глюкозен толеранс при изписването (10) 
са без нарушения на гликемията на шестия месец, 
двама – с нарушен глюкозен толеранс, и само един 
пациент – с новооткрит захарен диабет. Повечето 
от пациентите с новооткрит захарен диабет тип 2 
при изписването (4) са без нарушения на гликеми-
ята на шестия месец; един – с нарушен глюкозен 
толеранс; един – със захарен диабет. 

Таблица 10. Нарушения на гликемията при дехоспи-
тализацията и на шестия месец 

Нарушения на гликемията При дехоспитали-
зацията

На шестия 
месец

Без нарушения на глике-
мията 14 (42,5%) 28 (84,8%)

Нарушен глюкозен толеранс 13 (39,4%) 3 (9,3%)

Новооткрит захарен диабет 6 (18,1%) 2 (6%)

Проучването ни не установява корелация меж-
ду показателите, свързани с основна тенденция на 
гликемичните нива и с глюкозната вариабилност и 
диагнозата за глюкозен метаболизъм на шестия ме-
сец (табл. 11).

Таблица 11. Връзка между показателите за хипер-
гликемия, глюкозна вариабилност и нарушенията на 

гликемията на шестия месец

Хипергликемични индекси (mmol/)
Нарушения 

на гликемията
p

Времевоусреднена глюкоза (TAG) 0,594

Хипергликемичен индекс (HI) 0,622

Общ хипергликемичен индекс (HIT) 0,572

Средна амплитуда на глюкозно откло-
нение (MAGE) 0,478

Коефицент на вариация (CV) 0,652

Индекс на глюкозна променливост (GLI) 0,602
Абсолютна стойност на глюкозна вари-
ация (aGRC) 0,657

Резултатите ни не показват корелация между 
инфламаторните цитокини (hsCRP и TNF-alpha), 
определени при хоспитализацията и на шестия ме-
сец, и диагнозата за глюкозен метаболизъм на шес-
тия месец (табл. 12).

Таблица 12. Връзка между инфламаторните цитоки-
ни (hsCRP и TNF-alpha), определени при хоспитали-
зацията и на шестия месец, и нарушенията на глике-

мията на шестия месец

Възпалителни цитокини
Хоспитазлизация по повод 
сърдечно-съдов инцидент 

на шестия месец
hs CRP при постъпването 0,06 0,85

hs CRP на шестия месец 0,345 0,45

ТNF-alpha при постъпването 0,04 0,832

ТNF-alpha на шестия месец 0,234 0,351

ОБСЪЖДАНЕ

1. Средни стойности на възпалителните ци-
токини (hs CRP и TNF-alpha), определени при 
хоспитализацията и на шестия месец, и показа-
телите, свързани с основна тенденция на глике-
мичните нива и глюкозната вариабилност

Резултатите ни показват, че средните стойно-
сти на hsCRP при хоспитализацията са по-високи 
от тези на шестия месец. Това потвърждава, че той 
корелира със степента и флуктуациите на възпале-
нието по време на острия коронарен инцидент [3, 
4, 5, 21]. За разлика от hsCRP проучването ни не 
установява статистически значима разлика между 
нивата на TNF-alpha при хоспитализацията с тези 
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на шестия месец. Това предполага, че ако TNF-
alpha е показателен по отношение на нискостепен-
но персистиращо възпаление, то използваните от 
нас лабораторни методи са с ниска сензитивност 
[3, 17]. Вече са утвърдени много по-чувствителни 
от ЕLISA методи (масспектометрия, SELDI-TOFF, 
MALDI-TOFF) за изследване на белтъци.

Резултатите ни потвърждават, че hsCRP и TNF-
alpha са възпалителни цитокини с различна пато-
генетична и клинична стойност. Не са дефинирани 
техните референтни плазмени нива при пациенти 
с ОКС и отклоненията, свързани с повишен риск за 
неблагоприятен клиничен изход. Получените резул-
тати насочват към различното значение на възпа-
лителните цитокини (hsCRP, TNF-alpha) за актив-
ността на възпалението при пациентите с ОКС [1, 2, 
3, 5, 10, 17]. При болни със STEMI високите нива на 
hsCRP при хоспитализацията са по-скоро във връз-
ка с руптура на „уязвима” атеросклеротична пла-
ка. Резултатите ни съвпадат с проучването WAVE, 
според което повишените стойности на hsCRP ко-
релират по-скоро с уязвимостта на плаката (пред-
разположеността към руптура, ерозия или фисура 
с последваща тромбоза), отколкото със степента 
на прогресия на атеросклерозата, оценена с диа-
метъра на лумена на съда [21]. „Уязвимите” плаки 
намаляват напречното сечение на съда с повече от 
75%, а диаметъра – с по-малко от 50%. Лезия без 
сигнификантна стеноза е с по-голяма вероятност 
да оклузира в сравнение с тази с 90% стеноза. До-
казано е, че 2/3 от ОКС се дължат на този вид плаки 
[3, 5, 17].

2. Връзка между възпалителните цитокини 
(hs CRP и TNF-alpha), определени при хоспита-
лизацията, с показателите, свързани с основната 
тенденция на гликемичните нива, с глюкозната ва-
риабилност и хроничните нива на кръвната захар

hsCRP при хоспитализацията корелира с по-
казателите, отразяващи хроничните нива на кръв-
ната захар – изчислена средна глюкоза (еAG) (p = 
0,013; r = 0,443). Проведеният регресионен анализ 
показва, че увеличаването на eAG с единица води 
до покачване нивата на hsCRP с единадесет пъти. 
Това предполга, че hsCRP корелира със степента 
на възпалението. Той е по-скоро неспецифичен 
маркер, а не медиатор за тежко, скрито протичащо 
възпалително заболяване (напр. ХОББ или рак) [2, 
19, 22]. Според последните проучвания се оказва, 
че генетично повишените стойности на hsCRP не се 
асоциират с клиничия изход [24]. 

Нашето проучване не установява статистически 
значима корелация между TNF-alpha, определен 
при хоспитализацията, с показателите, свързани с 
основна тенденция на гликемичните нива, с глюкоз-
ната вариабилност и хроничните нива на кръвната 

захар. Това предполага, че той е по-точният мар-
кер по отношение на персистиращо нискостепенно 
възпаление и не отразява неговите флуктуации по 
време на острите сърдечни инциденти [3, 17]. Из-
ползваните от нас лабораторни методи са с ниска 
чувствителност и не позволяват прецизната му де-
текция и интерпретация на получените резултати. 
Ето защо резултатите ни не съвпадат с проучването 
CARE (Cholesterol and Recurrent Events) [3], според 
което нивата на TNF-alpha на третия и десетия ме-
сец след ОКС са показтел за висок риск от повторен 
коронарен инцидент. 

3. Връзка между възпалителните цитокини 
(hs CRP и TNF-alpha), определени при хоспита-
лизацията и клиничните параметри – левока-
мерна систолна функция (ФИ%) и маркерите за 
миокардна некроза (максималните стойности на 
CPK, CPK-MB, тропонин Т)

Нашите резултати установяват корелация един-
ствено между hsCRP при хоспитализацията с тро-
понин Т (p = 0,011; r = 0,442). Проведеният регреси-
онен анализ показва, че повишаването на тропонин 
Т с единица води до покачване нивата на hsCRP с 
четири пъти. Това предполга, че hsCRP е неспеци-
фичен биомаркер за възпаление, който е по-скоро 
индиректно свързан с миокардната увреда и не от-
разява нейната реална големина. 

За разлика от hsCRP, TNF-alpha не корелира 
с клиничните параметри – левокамерна систол-
на функция (ФИ%) и маркерите за миокардна не-
кроза (максималните стойности на CPK, CPK-MB, 
тропонин Т). ТNF-alpha е растежен фактор – един 
от основните тригери на верижната реакция от про-
инфламаторни цитокини, който участва в развитие-
то на атеросклерозата. Това предполага, че той е 
по-точният маркер по отношение на персистиращо 
нискостепенно възпаление и не отразява неговите 
флуктуации по време на острите сърдечни инци-
денти [3, 17].

4. Връзка между показателите, свързани с 
основната тенденция на гликемичните нива, 
глюкозната вариабилност с клиничните параме-
три – левокамерна систолна функция (ФИ%) и 
маркерите за миокардна некроза (максималните 
стойности на CPK, CPK-MB, тропонин Т)

Не се установява статистически значима връз-
ка между показателите, свързани с основната тен-
денция на гликемичните нива, глюкозната вариа-
билност с клиничните параметри – левокамерна 
систолна функция (EF%) и маркерите за миокардна 
некроза (максималните стойности на CPK, CPK-MB, 
тропонин Т).

Клиничното тълкуване на показателите, свър-
зани с основната тенденция на гликемичните нива 
и глюкозната вариабилност, е затруднено. Нейно-
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то възникване при недиабетици зависи както от 
предшестващия глюкозен метаболизъм, така и от 
тежестта на острия коронарен инцидент. Глике-
мичните нива при хоспитализацията и по време на 
болничния престой отразяват по-скоро физиологич-
ната адаптация на организма спрямо стрес-контра-
инсуларните хормони, като зависят от предшества-
щия глюкозометаболитен статус. Вариабилността 
на гликемичните нива е по-скоро медиатор, а не 
маркер за миокардна увреда [7, 15, 18].

Според последни проучвания показателите за 
глюкозна вариабилност и хипогликемия са еднак-
во свързани със смъртността при различните за-
болявания. Te са по-силни прогностични маркери 
за неблагоприятен клиничен изход в сравнение с 
измерваните от нас индекси, показващи основна 
тенденция на гликемичните нива [15]. Ниската глю-
козна вариабилност е протективна дори при високи 
нива на средната дневна гликемия [13]. 

5. Връзка между инфламаторните цитокини 
(hsCRP и TNF-alpha), определени при хоспита-
лизацията и на шестия месец, с вътреболнична-
та и шестмесечната прогноза (честота на рехос-
питализация и смъртност по повод сърдечно-
съдов инцидент)

Недостатъчният брой пациенти не позволява да 
се установи корелация между инфламаторните ци-
токини (hsCRP и TNF-alpha), определени при хоспи-
тализацията и на шестия месец, с вътреболничната 
и шестмесечната смъртност по повод сърдечно-съ-
дов инцидент.

Доказано е, че тежестта на коронарната болест 
е по-силно свързана с нарушения баланс между 
провъзпалителни (hs CRP, TNF-alpha, IFN-gamma, 
IL-2)/антивъзпалителни (IL-10) цитокини. Eто защо, 
за определянето на прогнозата при пациенти със 
STEMI след реваскуларизация е по-точно използва-
нето на няколко биомаркера едновременно [1, 17, 
22]. Прилагането на комбинация от показатели ще 
позволи прогностична оценка при ОКС извън пара-
метрите на левокамерната функция.

6. Връзка между възпалителните цитокини, 
показателите, свързани с основната тенденция 
на гликемичните нива и глюкозната вариабил-
ност, с трайните нарушения на гликемията

Не се установява статистически значима връз-
ка между показателите, свързани с основна тен-
денция на гликемичните нива, глюкозната вариа-
билност и диагнозата за глюкозен метаболизъм на 
шестия месец. Това може да се обясни с малкия 
брой изследвани пациенти, по-голяма част от които 
са без нарушения на гликемията на шестия месец. 
От друга страна, това предполага, че показателите 
за вариабилност на гликемичните нива са по-скоро 
прогностични маркери за неблагоприятен клиничен 

изход, а не за трайно нарушение на глюкозната об-
мяна. Te са по-силни прогностични маркери за не-
благоприятен клиничен изход в сравнение индекси-
те, показващи основна тенденция на гликемичните 
нива [14, 15]. 

Резултатите ни не показват корелация между 
инфламаторните цитокини (hsCRP и TNF-alpha), 
определени при хоспитализацията и на шестия ме-
сец, и диагнозата за глюкозен метаболизъм на шес-
тия месец. Това потвърждава независимо значение 
на възпалението за развитието, тежестта и опреде-
лянето на клиничния изход на коронарната болест. 
При пациенти с ОКС съществува персистиращо 
възпаление независимо от глюкозния метаболитен 
статус. При тези пациенти са повишени нивата на 
възпалителните медиатори в сравнение с лицата 
със стабилна стенокардия. Възпалителните марке-
ри, асоциирани с руптура на плаката, са различни 
от свързаните с нейното нарастване и са все още 
неизяснени [3, 5, 9, 10, 17].

ЗАКЛЮЧЕНИE 
Резултатите от нашето проучване потвържда-

ват, че hsCRP е неспецифичен биомаркер за въз-
паление, който е по-скоро индиректно свързан с 
миокардната увреда и не отразява нейната реална 
големина. Ако TNF-alpha е показателен по отноше-
ние на нискостепенно персистиращо възпаление, 
то използваните от нас лабораторни методи са с 
ниска сензитивност. Вариабилността на гликемия-
та е по-скоро индиректно свързана с миокардната 
увреда, отколкото с трайното нарушение на глике-
мията. Липсата на корелация между hsCRP и TNF-
alpha с нарушенията на гликемията подкрепя неза-
висимото значение на възпалението за развитието 
и тежестта на коронарната болест.
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Резюме: Eндотелната дисфункция (ЕД) и възпалението се считат за основни фактори на атеросклеротичната болест. 
Сърдечно-съдовите рискови фактори са свързани с наличието на ЕД. Целта на нашето проучване е да се докаже 
връзката между ЕД и показателите за възпалителна активност като допълнителни фактори за стратификация на 
риска. Изследвахме 20 пациенти с два или повече рискови фактора за исхемична болест на сърцето (ИБС) – ра-
ботна група, и 20 здрави контроли – контролна група. Ендотелната функция е оценена с периферна артериална 
тонометрия (ПАТ), чрез измеране на индекса на реактивна хиперемия (ИРХ). Нивата на hsCRP са изследвани с 
ELISA техника. Пациентите с рискови фактори се характеризират със сигнификантно по-ниски стойности на ИРХ 
спрямо здравите индивиди (1.81 ± 0.36 в сравнение с 2.08 ± 0.47, p = 0.02). Нивата на hsCRP са сигнификантно 
по-високи при групата с рискови фактори спрямо здравите индивиди (7.04 ± 3.23 μg/ml спрямо 2.83 ± 2.74 μg/ml, 
p = 0.007). При стойности на ИРХ < 1.35 се наблюдават статистически значимо по-високи нива на hsCRP спрямо 
тези със стойности > 1.35 (4.70 ± 3.62 μg/ml спрямо 1.38 ± 0.72 μg/ml, p = 0.02). Показателите за ендотелна функ-
ция корелират обратно с нивата на серумната глюкоза (r = -0.43, р = 0.03). Наблюдава се асоциация между ИРХ 
и възрастта (r = -0.4, p = 0.001). В нашето проучване не се установява корелация между hsCRP и ИРХ. Оценката 
на ендотелната функция, както и изследването на биомаркери за възпалителна активност би спомогнало за по-
прецизна оценка на риска от ИБС. 
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Summary: Endothelial dysfunction (ED) and infl ammation are considered the pivotal factors in the development of atherosclerotic 
disease. Cardiovascular risk factors are associated with the presence of ED. The aim of our study was to prove the 
relation of ED and markers of infl ammation as additional factors for risk stratifi cation. We examined 20 patients with two or 
more risk factors for coronary heart disease (CHD) – working group and 20 healthy controls – control group. Endothelial 
function was assessed by peripheral arterial tonometry (PAT) by measuring reactive hyperemia index (RHI). hsCRP 
levels were tested by ELISA technique. The work group patients were characterized by signifi cantly lower levels of RHI 
compared to control group (1.81 ± 0.36 vs 2.08 ± 0.47, p = 0.02). hsCRP levels were signifi cantly higher in patients 
with risk factors compared to healthy subjects (7.04 ± 3.23 μg/ml vs 2.83 ± 2.74 μg/ml, p = 0.007). In patients with RHI 
values <1.35 there was statistically signifi cant higher levels of hsCRP versus in those with RHI values > 1.35 (4.70 ± 
3.62 μg/ml to 1.38 ± 0.72 μg/ml, p = 0.02). Endothelial function parameters correlated inversely with the levels of serum 
glucose (r = -0.43, p = 0.03). We observed an association between RHI and age (r = -0.4, p = 0.001). In our study, there 
was no correlation between hsCRP and RHI. Assessment of endothelial function and the introduction of biomarkers of 
infl ammation could be helpful for more accurate risk stratifi cation.

Key words: endothelial dysfunction, makers of infl ammation, hsCRP, coronary heard disease

Address 
for correspondence:

Тonka Kurteva, M. D., Clinic of Cardiology, UMHAT “Tsaritsa Yoanna – ISUL”, 8 Byalo more St., Bg – 1527 Sofi a, 
tel: + 359 898201225, e-mail: t.kourteva@abv.bg



Т. Куртева и др.42

ВЪВЕДЕНИЕ

Ендотелната дисфукция (ЕД) представлява дис-
баланс между процесите на вазодилатация и вазо-
констрикция, инхибиция и стимулация на пролифе-
рацията и миграцията на гладкомускулни клетки, 
между тромбогенеза и фибринолиза. През послед-
ните години все повече нараства интересът към 
връзката между сърдечно-съдовите рискови фак-
тори и ЕД. Редица проучвания доказват такава ко-
релация при пациенти без изява на ИБС. Много от 
традиционните рискови фактори, като артериална 
хипертония, хиперхолестеролемия, захарен диабет, 
тютюнопушене, също са свързани с наличието на 
ЕД [6, 15, 16]. Първите доказателства за ендотелна 
клетъчна увреда при пациенти с атеросклероза са 
получени от Ludmer и сътр. [10]. Резултатите от тях-
ното проучване доказват, че ЕД се наблюдава още в 
ранните етапи от атеросклеротичната болест.

Високосензитивният С-реактивен протеин (hsCRP) 
е един от най-проучените маркери на възпаление-
то [9]. Все повече нарастват доказателствата, че 
циркулиращият hsCRP е независим предиктор за 
кардиоваскуларен риск, сравним със стандартните 
рискови модели [2, 11, 12]. Данни от редица изпит-
вания потвърждават, че той има директен ефект 
върху инициирането на атеросклеротичния процес, 
възпалителните процеси и активирането на ендоте-
лните клетки [14].

ЦЕЛ

Да се докаже връзката между ЕД и биомарке-
рите за възпаление като допълнителни фактори в 
оценката на риска от нежелани сърдечно-съдови 
събития.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За период от една година в Клиниката по кар-
диология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” са 
изследвани 20 пациенти с два или повече рискови 
фактора за ИБС (артериална хипертония, захарен 
диабет, дислипидемия, тютюнопушене, фамилна 
обремененост за ИБС) – работна група, и 20 здрави 
индивиди – контролна група. Някои от пациентите 
от работната група са били хоспитализирани в Кли-
никата, а останалите, както и здравите индивиди, 
са били прегледани в Кабинета по ранна диагности-
ка и превенция на сърдечно-съдови и мозъчносъ-
дови заболявания към Кардиологична и Невроло-
гична клиника на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 
Включващите и изключващите критерии са пред-
ставени в табл. 1. 

Таблица 1. Включващи и изключващи критерии

Изследвани лица Изключващи критерии

Пациенти с рискови фак-
тории за ИБС: артериална 
хипертония, захарен диабет, 
дислипидемия, тютюнопуше-
не, фамилна обремененост 
за ИБС

Сърдечно-съдови заболява-
ния: ИБС, мозъчен инсулт, 
периферни съдови заболява-
ния, сърдечна недостатъчност, 
хемодинамично значими клап-
ни лезии, предсърдно мъжде-
не, възпалителни заболява-
ния, неоплазми, неподписано 
информирано съгласие

Здрави контроли: Без анам-
неза за заболявания, без 
медикаментозно лечение

Неподписано информирано 
съгласие

Изследването на всички пациенти е проведено 
в едни и същи часове, след най-малко 12-часов ин-
тервал от прием на храна, кофеинсъдържащи на-
питки и алкохол. Снета е подробна анамнеза и е из-
вършен физикален преглед, електрокардиограма и 
ехокардиография. При всички е изследван липиден 
профил. Нивата на hsCRP са изследвани с ELISA 
техника. Ендотелната функция е оценена чрез пе-
риферна артериална тонометрия (ПАТ) с апарата 
ENDO-PAT 2000. 

Статистически анализ
Резултатите са представени като средна стой-

ност и стандартно отклонение, ниво на значимост 
на установените различия р < 0.05. Т-test на Student 
Fisher е използван при сравнение на количествени 
променливи в две групи при нормално разпределе-
ние. Тестът на Man-Whitney е използван при сравня-
ване на количествени променливи в две категории 
при разпределение, различно от нормалното. Чрез 
корелационен анализ, с коефициент на Pearson за 
линейна корелация, е оценено наличието на асоци-
ация между количествените променливи.

РЕЗУЛТАТИ

Клиничната характеристика на изследваните 
лица е представена в табл. 2.

Всички пациенти от работната група са с артери-
ална хипертония, 50% от тях са със захарен диабет, 
85% с дилипидемия. Те се характеризират със сиг-
нификантно по-високи стойности на общия холес-
терол (6.10 ± 1.58 mmol/l спрямо 4.76 ± 0.78 mmol/l, 
р = 0.01), LDL холестерола (3.68 ± 1.19 mmol/l спря-
мо 2.86 ± 0.64 mmol/l, р = 0.05) и триглицеридите 
(2.78 ± 1.76 mmol/l спрямо 1.01 ± 0.49 mmol/l, р = 
0.001) в сравнение с контролната група. Здравите 
индивиди имат статистичеки по-ниски стойности на 
индекса на телесната маса (ИТМ) спрямо работна-
та група (24.94 ± 3.19 kg/m² спрямо 29.35 ± 4.43 kg/
m², р = 0.002).
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Таблица 2. Клинична характеристика на изследвани-
те лица

Параметър
Работна 
група
N = 20

Здрави 
контроли

N = 20
P value

Общ холестерол, mmol/l 6.10 ± 1.58 4.76 ± 0.78 0.01

LDL, mmol/l 3.68 ± 1.19 2.86 ± 0.64 0.05

HDL, mmol/l 1.09 ± 0.3 1.29 ± 0.24 NS

TG, mmol/l 2.78 ± 1.76 1.01 ± 0.49 0.001

ИТМ, kg/m² 29.35 ± 4.43 24.94 ± 3.19 0.002

Глюкоза, mmol/l 6.77 ± 1.42 5.03 ± 0.63 NS

hsCRP, μg/ml 7.04 ± 3.23 2.83 ± 2.74 0.007

ИРХ 1.81 ± 0.36 2.08 ± 0.47 0.02

ИРХ е сигнификантно по-нисък при лицата с 
рискови фактори за ИБС спрямо здравите контро-
ли (1.81 ± 0.36 в сравнение с 2.08 ± 0.47, p = 0.02) 
(фиг. 1). Работната група се характеризира със сиг-
нификантно по-високи нива на hsCRP в сравнение 
с лицата от контролната група (7.04 ± 3.23 μg/ml 
спрямо 2.83 ± 2.74 μg/ml, p = 0.007) (фиг. 2). При 
стойности на ИРХ < 1.35 се наблюдават статисти-
чески по-високи нива на hsCRP спрямо стойности 
на ИРХ > 1.35 (4.70 ± 3.62 μg/ml спрямо 1.38 ± 0.72 
μg/ml, p = 0.02) (фиг. 3). 

 
Фиг. 1. Индекс на реактивна хиперемия между двете групи Фиг. 2. hsCRP между двете групи

Фиг. 3. hsCRP при стойности на ИРХ < 1.35 и > 1.35

ИРХ корелира обратно със стойностите на кръв-
ната захар (r = -0.43, р = 0.03) (фиг. 4А) и възрастта 
(r = -0.4, p = 0.001) (фиг. 4Б). Не се открива асоциа-
ция между стойностите на общия холестерол, LDL 

холестерола, HDL холестерола, триглицеридите и 
стойностите на hsCRP и ИРX. В нашето проучване 
не се установява корелация между ИРХ и hsCRP
 (r = 0.1, p = 0.4). 
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частици, повишен оксидативен стрес, намалява-
не на продукцията на азотния оксид и иницииране 
на клетъчна увреда [16]. Повишеният оксидативен 
стрес е обсъден като основен патогенетичен меха-
низъм на действието на повечето рискови фактори 
върху ендотела [17].

Нашите резултати показват, че стойностите на 
hsCRP са сигнификантно по-високи при работната 
група спрямо здравите индивиди. Освен това паци-
ентите с ниски стойности на ИРХ (особено < 1.35) 
имат по-високи нива на hsCRP. Това го прави важен 
фактор в оценката на риска при пациентите с ри-
скови фактори за ИБС.

Възпалителните процеси в съдовата стена имат 
основна роля в инициацията, прогресията и руп-
турата на атеросклеротичната плака. hsCRP може 
директно да оказва влияние върху експресията на 
адхезионни молекули, фибринолитичните проце-
си и да доведе до увреждане на съдовия ендотел 
[14]. Изследването на показатели на кардиоми-
оцитна некроза, възпалителна и ендотелна актив-
ност и тяхното комбинирано разглеждане, заедно 
с традиционни клинико-лабораторни прогностични 
индикатори доставя допълнителна информативна 
стойност и подобрява рисковата категоризация на 
пациентите с остри коронарни синдроми [1]. Пред-
шестващи епидемиологични проучвания демонс-
трират ролята на hsCRP като независим предиктор 
за риск от миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, пе-
риферни съдови заболявания и внезапна сърдечна 
смърт [12]. M. Ridker [13], J. Danesh [4], W. Koenig 
[8] изследват предиктивната стойност на hsCRP 
за настъпването на сърдечно-съдови събития. Ня-
колко проучвания доказват ролята на hsCRP като 
допълнителен фактор във Framingham рисковата 
скала [4, 12, 13]. Подобно на нашето проучване не 

ОБСЪЖДАНЕ

За оценка на ендотелната функция в проучване-
то, сме използвали валидирания и одобрен от FDA 
метод за неинвазивното ѝ определяне, основан на 
способността за синтезиране на азотния окис от 
здравия ендотел и последваща вазодилатация. За 
ендотелната функция съдим по автоматично изчис-
ления индекс на реактивна хиперемия – колкото 
по-голям е индексът, толкова е по-добър вазодила-
тативният отговор и ендотелната функция. 

Резултатите от нашето проучване показват, че 
пациентите с рискови фактори имат сигнификант-
но по-ниски стойности на ИРХ в сравнение с кон-
тролната група. Това прави ИРХ ранен маркер за 
рискова стратификация, още преди настъпването 
на усложнения. Редица проучвания търсят прогнос-
тичната роля на ендотелната дисфункция, оценена 
чрез различни методи за измерване за бъдещи сър-
дечно-съдови събития. M. Hamburg и сътр. оценя-
ват ендотелната функция чрез ПАТ [5]. Те доказват 
ролята на ИРХ за предикция на риска от възникване 
на нежелани събития. Подобно на нашето проучва-
не степента на ЕД корелира с възрастта. Редица 
автори откриват връзка между напредналата въз-
раст и прогресията на ендотелната дисфункция [3]. 
C. Kirma и сътр. потвърждават ролята на рискови 
фактори като захарен диабет и възраст, като не-
зависими предиктори за развитие на ЕД [7]. При 
изследваните от нас лица се установява обратна 
корелация между ИРХ и стойностите на серумната 
глюкоза. Много от традиционните рискови факто-
ри, напр. дислипидемия, артериална хипертония, 
захарен диабет, тютюнопушене, фамилна обреме-
неност, се асоциират с ендотелна дисфункция. Те 
водят до свърхпродукция на реактивни оксигенови 

 
Фиг. 4А. Корелация между ИРХ и стойностите на серумната глюкоза Фиг. 4Б. Корелация между ИРХ и възрастта
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се установява корелация между стойностите на 
hsCRP и тези на LDL холестерола. Техните резулта-
ти показват, че високите нива на hsCRP са свърза-
ни с повишен абсолютен риск, въпреки нормалните 
стойности на LDL холестерола. Основавайки се на 
тези данни се предполага, че стойностите на hsCRP 
са важен предиктивен фактор за възникването на 
бъдещи сърдечно-съдови събития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценката на ИРХ като показател за ендотелна 
функция и въвеждането на специфични биомаркери, 
с които биха могли да се установят по-ранните етапи 
от настъпването на коронарната лезия, могат да са 
полезни диагностични методи за откриване на паци-
ентите с висок риск от бъдещи сърдечно-съдови съ-
бития в допълнение към стандартните рискови скали.
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Резюме: Сърдечната недостатъчност (СН) е проблем с нарастващо значение поради високата смъртност и необходимостта 
от чести хоспитализации при тези болни. Налице са данни за съществени разлики между двата пола в клиничната 
характеристика и лечението на пациентите с остра СН. Ретроспективно са изследвани 324 последователно хоспи-
тализирани болни (средна възраст 67,6 ± 11,2 от 20 до 91 години) с остра СН, от които 118 (36,4%) са жени. Липсва 
значима разлика между половете по отношение на средната възраст на пациентите. Мъжете по-често са настоящи 
или бивши пушачи (63,1% срещу 5%, p < 0,001). При жените етиологично по-често се касае за клапен порок или 
артериална хипертония, докато исхемичната болест на сърцето и кардиомиопатиите са по-редки в сравнение с 
мъжете (р = 0,015). Хроничната бъбречна недостатъчност и хроничната обструктивна белодробна болест се срещат 
по-рядко, докато захарният диабет (р = 0,008) и анемията (р = 0,03) са сигнификанто по-чести при жените. Липсва 
значима разлика между двата пола по отношение на основните класове медикаменти с изключение на антагонис-
тите на алдостерона, които са назначавани по-рядко при пациентите от женски пол (69,9% срещу 56,8%, p = 0,02). 
Средната продължителност на хоспитализацията за цялата изследвана група е 6,3 ± 2,8 дни и липсва достоверна 
разлика между мъже и жени. При болните със СН съществуват значими различия между двата пола по отношение 
на етиологията на СН и придружаващите заболявания. Тези различия са от значение за индивидуализиране на 
поведението и лечението при болните с остра СН. Класовете медикаменти, подобряващи далечната прогноза, се 
назначават в цялата изследвана група с честота сравнима или дори по-висока от тази в други европейски страни.
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Хроничната сърдечна недостатъчност (СН) е 
проблем с нарастващо значение в икономически 
развитите страни, където средната продължител-
ност на живота и делът на възрастното население 
над 65 г. трайно се увеличават през последните 
десетилетия [1]. Всеки десети на възраст > 65 г. е 
с прояви на хронична СН [6]. От особено значение 
е, че лицата от женски пол преобладават сред въз-
растното население [29]. 

През последните две десетилетия нараства ин-
тересът към различията между двата пола по от-
ношение на патофизиологията, клиничната изява 
и лечението на коронарната болест и сърдечната 
недостатъчност [1, 3, 7, 23, 29]. Жените често са 
по-лошо информирани за рисковите фактори за 
сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) в сравнение с 
мъжете. Около половината от тях считат злокачест-
вените заболявания за основна причина за смърт и 
не повече от 30% определят ССЗ като водеща при-
чина [11]. Жените с исхемична болест на сърцето 
(ИБС), макар и обичайно с по-тежка симптоматика 
и по-ограничен физически капацитет, имат по-рядко 
тежка обструктивна коронарна болест [29]. Харак-
терна е липсата на корелация между симптомите 
на гръдна болка и тежестта на коронарната съдова 
патология [28]. Много проучвания и регистри устано-
вяват по-консервативно диагностично и терапевтич-
но поведение при жените с ИБС, но в някои по-нови 
студии намерените различия са много малки [9, 17, 
29]. Много от данните за различия между половете 
при лечението на ИБС идват от студии с пациенти 
с остър коронарен синдром. Данните за различията 
между половете при лечението на хроничната ИБС 
са малко, макар че това е най-честата клинична из-
ява на заболяването при женския пол [29]. Жените 
с хронична ИБС по-рядко се насочват за коронарна 
реваскуларизация и получават „по-мека” превантив-
на медикаментозна терапия [10, 22]. 

По отношения на хроничната СН е известно, че 
жените с това заболяване по-често имат запазена 
фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера [7, 
23]. Артериалната хипертония (AХ) е водеща ети-
ологична причина при жените, докато ИБС е най-
честото основно заболяване при мъжете [1, 7, 23]. 
Според някои автори честотата на приложение на 
основните класове медикаменти за лечение на СН 
е по-ниска при пациентите от женски пол [15, 19]. 
Въпреки че жените със СН са по-възрастни в срав-
нение с мъжете, те са с по-добра прогноза по от-
ношение на преживяемост [1, 4, 12]. Сравнително 
малко са проучванията за различията между поло-
вете при пациенти с остра СН, като делът на жени-
те в тях обичайно не надхвърля 30% [23, 24]. 

Целта на настоящото проучване е да се изслед-
ват клиничната характеристика и провежданото ме-

дикаментозно лечение при хоспитализирани по по-
вод остра СН болни и да се установи съществуват 
ли различия между двата пола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Ретроспективно са изследвани 324 последова-
телно хоспитализирани по повод остра СН болни на 
средна възраст 67,6 ± 11,2 (20-91) г., от които 118 
(36,4%) са жени. Събрана е информация за етио-
логията, коморбидните състояния, електрокардио-
графската (ЕКГ) и ехокардиографската находка, 
както и провежданото медикаментозно лечение.

Статистически анализ: За анализиране на не-
прекъснати променливи е използван t-тест за неза-
висими групи, докато алтернативен анализ с тест за 
2 е приложен за сравнение на категорийни призна-
ци. Степен на значимост се прие при р < 0,05.

РЕЗУЛТАТИ

Не се установи значима разлика между двата 
пола по отношение на средната възраст и поре-
дността на хоспитализацията. Тютюнопушенето като 
рисков фактор за ССЗ е значимо по-често при мъже-
те. Докато при пациентите от мъжки пол всеки втори 
е с исхемична етиология на СН, то при жените АХ и 
клапните пороци са по-чести (р = 0,015) (табл. 1).

Таблица 1. Клинична и демографска характеристика 
на изследваните лица

Всички
n = 324

Мъже
n = 206

Жени
n = 118

р

Възраст (год.) 67,6 (20-91) 67,2 (20-91) 68,4 (20-87) NS

Местоживеене (%)
– град
– село

56,8
43,2

58,3
41,7

54,2
45,8

NS

Тютюнопушене (%)
– да/бивш пушач
– не

42
58

63,1
36,9

5
95

 < 0,001

Поредност на хоспита-
лизацията (%)
– първа
– поредна

63
37

63,1
36,9

62,7
37,3

NS

Етиология на СН (%)
– ИБС
– АХ
– Клапен порок
– Кардиомиопатия
– Други (вкл. хронично 
белодробно сърце)

42,3
25,0
21,6
4,3
6,8

47,6
21,4
18,0
5,3
7,7

33,0
31,4
28,0
2,5
5,1

р = 0,015 
за тренд

Мъжете със СН по-често са преживели миокар-
ден инфаркт и имат хронична бъбречна недоста-
тъчност (ХБН), докато при жените значимо по-чес-
ти коморбидни състояния са анемията и захарният 
диабет (табл. 2).
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Таблица 2. Коморбидни състояния при изследваните 
лица

Всички
n = 324

Мъже
n = 206

Жени
n = 118 р

ХБН (%) 30,3 34,5 23,1 0,03

ЗД (%) 29,9 24,8 39,0 0,008

Анемия (%) 32,7 28,2 40,7 0,03

ХОББ (%) 20,7 22,8 16,9 NS

Миокарден инфаркт 
(%) 28,7 35,4 16,9  < 0,001

Мозъчен инсулт (%) 17 17,5 16,1 NS

Неоплазма (%) 6,8 5,8 7,0 NS

ПАБ (%) 4,6 6,3 1,7 NS

ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест; ПАБ – пери-
ферна артериална болест

Патологичен Q-зъбец е установен по-често при 
пациентите от мъжки пол, а ЕКГ критерии за лево-
камерна хипертрофия – по-често при жените. Ехо-
кардиографското изследване констатира по-често 
запазена ФИ на лява камера при пациентите от 
женски пол, а при мъжете по-често значима мит-
рална инсуфициенция (табл. 3).

Таблица 3. ЕКГ и ехокардиографската находка при 
изследваните лица 

Всички
n = 324

Мъже
n = 206

Жени
n = 118

р

ЕКГ
– ПМ (всички форми) 
(%)
– ЛББ (%)
– ЛКХ (%)
– Патологичен 
Q-зъбец (%)

51,2
8,3

15,7
21,6

53,4
6,3

12,6
27,2

47,5
11,9
21,2
11,9

NS
NS

0,05
0,001

Ехокардиография
– ФИ ≥ 45% (%)
– МИ III-IV степен (%)
– ТИ III-IV степен (%)

45
28,4
31,8

32
33

33,5

69
20,3
28,8

 < 0,0001
0,015

NS

ПМ – предсърдно мъждене; ЛББ – ляв бедрен блок; ЛКХ – ле-
вокамерна хипертрофия; МИ – митрална инсуфициенция; ТИ – 
трикуспидална инсуфициенция

С изключение за антагонистите на алдостерона 
(АА), липсват значими различия между двата пола 
по отношение на провежданото медикаментозно 
лечение по време на болничното лечение и при де-
хоспитализацията (табл. 4).

Таблица 4. Медикаментозно лечение при изследваните лица

Всички
n = 324

Мъже
n = 206

Жени
n = 118 р

АСЕ инхибитор/АРБ (%) 59,6 60,7 57,6 NS
Бета-блокер (%) 59,6 57,8 62,7 NS
Дигоксин (%) 37,7 38,8 35,6 NS
Бримков диуретик (%) 97 98,5 96,6 NS
Тиазиден диуретик (%) 6,8 5,8 8,5 NS
Спиронолактон (%) 65,1 69,9 56,8 0,02
Аспирин/клопидогрел (%) 37 37,4 36,4 NS
ВКА (%) 29,3 28,6 30,5 NS
Статин/фибрат (%) 17,2 17,4 16,9 NS
Допамин (%) 2,5 2,4 2,5 NS
Хемотрансфузия (%) 5,9 4,9 7,6 NS
АСЕ – ангиотензинконвертиращ ензим; АРБ – ангиотензинрецепторен блокер; ВКА – витамин К-антагонист

Продължителността на болничното лечение и 
вътреболничната смъртност не се различават при 
пациентите от двата пола (табл. 5).

Таблица 5. Продължителност на болничното лечение 
и вътреболничната смъртност.

Всички
n = 324

Мъже
n = 206

Жени
n = 118 р

Продължителност на хоспитали-
зацията (дни) 6,3 ± 2,8 6,4 ± 2,7 6,1 ± 2,8 NS

Вътреболничната смъртност, 
n (%) 10 (3,1%) 8 (3,9%) 2 (1,7%) NS

ОБСЪЖДАНЕ

В изследваната група липсват различия между 
двата пола по отношение на средната възраст на 
хоспитализираните болни и поредността на хоспи-
тализацията. Тютюнопушенето като рисков фактор 
за ССЗ е с много висока честота сред мъжете, кое-
то е установено и в други студии [12, 14, 23, 26]. 
Това рефлектира и върху по-високата честота на 
ХОББ, периферна артериална болест и ИБС при 
мъжете със СН [23]. В нашето проучване, макар и 
несигнификантно, честотата и на двете коморбидни 
състояния е по-висока при мъжкия пол. Не намира-
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Подобна тенденция за по-висока честота на значи-
ма митрална инсуфициенция при мъжете със СН е 
констатирана и в други студии [21]. 

Нашите резултати потвърждават в голяма сте-
пен описаните в литературата различия между 
двата пола по отношение на съпътстващите за-
болявания. Захарният диабет е от по-честите ко-
морбидни състояния при жените, което почти без 
изключение се установява от много автори [2, 12, 
21, 23]. Повечето проучвания намират значимо по-
висока честота на ХОББ при мъжете със СН, но 
честотата на анемията като важно коморбидно 
състояние не е изследвана [20, 24]. Подобно на ре-
зултатите от EuroHeart Failure Survey II, честотата 
на анемията при жените със СН в нашето проучва-
не е по-висока [23]. 

По отношение на ХБН резултатите от различни-
те проучвания не са еднопосочни. Повечето автори, 
както и ние, установяват ХБН по-често при мъжете 
със СН [13, 21, 23]. Според други подобна разлика 
липсва или честотата на ХБН е по-висока при жен-
ския пол [14, 20]. Периферната артериална болест 
е по-често придружаващо заболяване при мъжете. 
В изследваната от нас група установихме подобна 
макар и несигнификантна разлика [23]. 

Особен интерес за много автори представляват 
различията между двата пола в лечението на СН. 
В много студии е намерено, че АСЕ инхибиторите 
и АА се назначават по-рядко при жените със СН 
[13, 16, 21, 25]. АСЕ инхибиторите се назначават не 
само по-рядко, но и дозата им по-често е по-ниска 
от оптималната в сравнение с мъжете [5]. Подобни 
различия са констатирани и за бета-блокерите (ББ) 
[19, 21]. Резултатите от EuroHeart Failure Survey II 
показват, че приложението на медикаментите с до-
казана полза при лечението на СН е нарастнало при 
всички пациенти независимо от пола им. Доколкото 
има различия между мъже и жени по отношение на 
някои класове медикаменти, то това се дължи на 
различната етиология на СН. По-честа е употреба-
та на дигиталис при жените, но при тях и честота-
та на ПМ е по-висока. Мъжете по-често провеждат 
лечение с аспирин и липидопонижаващи средства, 
но те по-често са с ИБС като основно заболяване. 
Многофакторният анализ показва, че на практика 
липсват разлики в медикаментозното лечение меж-
ду двата пола [23]. Германско проучване установя-
ва интересна зависимост [8]. При изследвани 1857 
лица със СН (47,4% жени) е намерена по-ниска чес-
тота на приложение на АСЕ инхибитори/АРБ и ББ 
при жените. Дозите на медикаментите са по-ниски 
от тези при пациентите мъже. Оказва се, че кога-
то провеждащият лечението лекар е от женски пол 
липсват описаните различия между двата пола. Ле-
карите мъже назначават при пациентите от женски 

ме разлика в средната възраст между половете, но 
с някои изключения в повечето проучвания в тази 
област жените са по-възрастни от мъжете [1, 4, 8, 
13, 23, 27].

Както и при много други автори резултатите ни 
показват значимо по-висока честота на ИБС и кар-
диомиопатиите (основно дилатативна) като основ-
но заболяване при мъжете със СН. При болните 
от женски пол СН най-често е вследствие на АХ 
и клапно заболяване [1, 4, 7, 12, 20, 23, 26]. При 
жени СН се асоциира обичайно и със запазена ФИ 
на лява камера, което до голяма степен се обясня-
ва с различията в етиологията на СН и по-високата 
средна възраст на жените [1, 4, 7, 13, 23]. Mетаана-
лиз с над 11 000 болни от пет клинични проучвания 
не намира разлика във ФИ на лява камера между 
двата пола, но и за петте проучвания наличието на 
потисната ФИ е било включващ критерий. Самите 
автори считат, че това е сериозно ограничение на 
техния анализ, тъй като мнозинството от жените 
със СН са със запазена ФИ [12]. В нашето проуч-
ване 69% от жените са с ФИ ≥ 45%, като тези ре-
зултати са сходни с данните от други изследвания: 
49,7% в EuroHeart Failure Survey II или дори 73% в 
Нюйоркския регистър за СН [18, 23]. 

Нашето изследване не установява различие 
между двата пола по отношение на честотата на 
предсърдното мъждене (перманентно или парокси-
змално). Такива различия не са намерени и в CIBIS 
II, FIRST и проучването на Витлянова и сътр. [1, 4, 
26]. Други автори обаче констатират по-висока чес-
тота на предсърдно мъждене (ПМ) при жените със 
СН. В проучването I-PRESERVE, където са включе-
ни само пациенти със запазена ФИ, жените по-чес-
то имат ПМ [20]. Подобни са данните и от EuroHeart 
Failure Survey II, в което са включени пациенти със 
запазена и с потисната ФИ [23]. От значение за чес-
тотата на ПМ е етиологията на СН и ФИ на лява 
камера. В проучването BEST (само пациенти с ФИ 
≤ 35%) жените са по-млади от мъжете (обичайно в 
неселектирана популация лица със СН е обратно-
то) и дори имат по-ниска честота на ПМ [14]. 

Oчакван резултат, дължащ се отново на разли-
чията в етиологията на СН, е намерената по-висока 
честота на левокамерна хипертрофия в ЕКГ при же-
ните и съответно патологичен Q-зъбец при мъжете. 

Според някои автори при жените със СН по-чес-
то са налице тежки трикуспидална инсуфициенция 
и аортна стеноза [23]. Установената от нас по-ви-
сока честота на значима митрална инсуфициенция 
при изследваните мъже със СН вероятно следва 
отново да се обясни с етиологията на СН. Над 50% 
от мъжете в изследваната група са с основно забо-
ляване ИБС или дилатативна кардиомиопатия, при 
които често има вторична митрална регургитация. 
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пол по-рядко споменатите класове медикаменти и в 
по-ниска доза [8]. 

При изследваната от нас група не се наблюда-
ват различия в медикаментозното лечение с изклю-
чение на по-честото приложение на АА при мъжете. 
Честотата на приложение на основните класове 
медикаменти при всички пациенти в нашето проуч-
ване (АСЕ инхибитори/АРБ – 59,6%; ББ – 59,6%; АА 
– 65,1%) е напълно сравнима или дори по-добра в 
сравнение с резултатите от EuroHeart Failure Survey 
II (АСЕ инхибитори/АРБ – 63,1%; ББ – 43,2%; АА – 
28,1%) [23]. 

Вътреболничната смъртност при мъжете от из-
следваната група е два пъти по-висока от тази при 
жените, но разликата не достига статистическа дос-
товерност. Липсва значима разлика между полове-
те по отношение продължителността на хоспитали-
зацията, като по този показател не се различаваме 
от установеното от други автори [13, 23]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При хоспитализираните по повод остра СН жени 
етиологично най-често се касае за клапен порок, ар-
териална хипертония, захарен диабет или съчетание 
от тях. Обичайно е налице СН със съхранена ФИ на 
лявата камера. По-висока е честотата на анемията 
като едно от важните коморбидни състояния, опре-
делящи прогнозата. Мъжете със СН по-често имат 
понижена ФИ на ЛК, а основното заболяване най-
често е ИБС или кардиомиопатия. Основните класо-
ве медикаменти, подобряващи далечната прогноза, 
се назначават в цялата изследвана група с честота 
сравнима с тази в другите европейски страни.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Манифестните допълнителни проводни връз-
ки показват голямо разнообразие в електрофизи-
ологичните си свойства. В повечето случаи те са 
субстрат за възникване и поддържане на различни 
варианти на надкамерна тахикардия. Лечението на 
избор най-често е радиофреквентната катетърна 
аблация. Представяме случай на много рядък ва-
риант на камерна преексцитация, който не е арит-
могенен и не изисква никакво лечение, но може да 
бъде разпознат единствено с електрофизиологично 
изследване (ЕФИ).

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Представяме 64-годишна жена с анамнеза за 

пристъпно сърцебиене от около 1 месец и с про-

дължителност на отделните епизоди до 4-5 мину-
ти. По данни от епикризата пет години по-рано е 
имала пристъпи на надкамерна тахикардия и ù е 
поставена диагноза „WPW синдром”. На амбула-
торен холтер-ЕКГ е регистриран епизод на тахи-
кардия с много дълъг RP-интервал и с морфоло-
гия на QRS-комплекса, идентична на синусовата 
(фиг. 1). Има анамнестични данни за преживян 
миокарден инфаркт без Q-зъбец, като с послед-
ваща селективна коронарна артериография е 
отхвърлена обструктивна коронарна болест. При-
дружаващите заболявания включват артериална 
хипертония и рецидивиращо депресивно раз-
стройство.

ФАСЦИКУЛОВЕНТРИКУЛАРНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВОДНА ВРЪЗКА – РЯДЪК ФАСЦИКУЛОВЕНТРИКУЛАРНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОВОДНА ВРЪЗКА – РЯДЪК 
ВАРИАНТ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА КАМЕРНА ПРЕЕКСЦИТАЦИЯВАРИАНТ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА КАМЕРНА ПРЕЕКСЦИТАЦИЯ

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

FASCICULOVENTRICULAR ACCESSORY PATHWAY – A RARE VARIANT OF BENIGN FASCICULOVENTRICULAR ACCESSORY PATHWAY – A RARE VARIANT OF BENIGN 
VENTRICULAR PREEXCITATION VENTRICULAR PREEXCITATION 

Tch. Shalganov and M. Stoyanov
Cardiology Department, National Heart Hospital – Sofi a

Peзюме: Представен е първи в България случай на фасцикуловентрикуларна допълнителна проводна връзка – рядък 
вариант на камерна преексцитация, който не е аритмогенен. Разпознаването му е възможно само чрез електро-
физиологично изследване и е критично важно, за да се избегне излишна намеса с риск от сериозни усложнения. 
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ЕКГ в синусов ритъм показва леко скъсен PR-
интервал от 114 ms, електрическа ос от около –30-
35°, дискретна камерна преексцитация с положи-
телна делта вълна в отвеждания I, II, III, aVF, V2-6 и 
отрицателна – в отвеждания V1-2, разширен до око-
ло 130-140 ms QRS-комплекс с индекс на Sokolow-
Lyon > 35 mm и с волтажни критерии на Cornell 
> 20 mm (фиг. 2). Трансторакалната ехокардиогра-
фия показва тежка левокамерна (ЛК) хипертрофия, 
варираща от 19 до 25 mm в различните ЛК сегмен-
ти, върхова систолна облитерация, без обструкция 
в ЛК изход, умерена митрална недостатъчност, 
умерена систолна ЛК дисфункция с фракция на 
изтласкване 40%. При ЕФИ се регистрира скъсен 
НV-интервал от 30 ms. Ретроградното провеждане 
се блокира при 130 уд./min. При инкрементна пред-
сърдна стимулация се регистрира удължаващ се 
PQ-интервал с трайна и фиксирана по степен ка-
мерна преексцитация. Антеградното провеждане се 
блокира при честота над 150/min. При програмира-
на предсърдна стимулация АН-интервалът се удъл-

Фиг. 1. Холтер-ЕКГ – епизод на надкамерна тахикардия и един синусов комплекс (в дясната част на записа). Тахикардията е с дълъг 
RP-интервал и с Р-вълна, различаваща се леко от синусовата. QRS-комплексът не се променя независимо от сърдечния ритъм

жава, а НV-интервалът остава непроменен (фиг. 3). 
Установява се наличие и на двойна АV физиология. 
Ефективният рефрактерен период на АV възела 
(ЕРП АV) в антеградна посока е 240 ms. След фар-
макологично потенциране с хексопреналин и атро-
пин се установява неексцентрично и декрементно 
ретроградно провеждане, което се блокира при 170 
уд./min. Антеградното провеждане се блокира при 
честота над 180/min, а ЕРП АV се скъсява до 190 
ms. Отново се наблюдава постепенно удължаване 
на АН-интервала при константен НV-интервал и 
QRS-комплекс. Тахикардия не се индуцира нито в 
базални условия, нито след приложените медика-
менти. С високочестотна предсърдна стимулация 
се индуцира преексцитирано предсърдно мъждене 
с камерна честота около 150 уд./min, като степента 
на камерната преексцитация отново е фиксирана. 
След възстановяване на синусов ритъм изслед-
ването беше прекратено, без да се пристъпи към 
аблация. Назначи се лечение с бета-блокер и паци-
ентката беше дехоспитализирана. 

Фиг. 2. 12-канална ЕКГ в синусов ритъм. За подробно описание вж. текста на статията
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ретроградно, а антеградно провеждат декрементно 
(т.е. с прогресивно забавяне, подобно на AV възе-
ла). При тях увеличаването на предсърдната често-
та предизвиква удължаване на PQ, АV и АН-интер-
валите, но с едновременно скъсяване до негативи-
ране на НV-интервала. При максимална преексци-
тация се регистрира обръщане на възбуждението 
в системата на His-Purkinje, като потенциалът на 
дясното бедро започва да изпреварва потенциала 
на снопа на Хис. Дълги години се е считало, че тези 
снопчета се отделят от АV възела и се инсерират 
в дясното бедро (нодофасцикуларни влакна) или в 
камерния миокард (нодовентрикуларни влакна) и 
са отговорни за т.нар. Махаймова тахикардия, която 
е антидромна. Впоследствие обаче е установено, 
че тя почти винаги се дължи на дълги атриофас-
цикуларни допълнителни снопчета, които свързват 
предната стена на дясното предсърдие с дистална-
та част на дясното бедро, провеждат декрементно и 
само антеградно. Нодофасцикуларните и нодовен-
трикуларните снопчета са отговорни за друг вид та-
хикардия, която по електрофизиологични критерии 
може да се приеме и за камерна [1, 2, 5, 6].

ОБСЪЖДАНЕ

От познатите разновидности на допълнител-
ни проводни връзки, които провеждат антеградно, 
снопчетата на Kent са най-често срещани. Те про-
веждат бързо и недекрементно (т.е. без забавяне) 
в антеградна посока. Така при предсърдна стиму-
лация с нарастваща честота настъпва все по-голя-
мо забавяне на провеждането в АV възела, докато 
допълнителното снопче провежда еднакво бързо 
при различни честоти. По тази причина при високи 
честоти обикновено се регистрира нарастваща ка-
мерна преексцитация, изразяваща се в неудължа-
ващ се PQ-интервал, все по-къс НV-интервал и все 
по-широк и деформиран QRS-комплекс. Тахикарди-
ите тип PJRT (от Permanent Junctional Reciprocating 
Tachycardia) пък се медиират от снопчета, които 
могат да провеждат двупосочно, но по-бавно от АV 
възела, поради което в синусов ритъм при нормал-
но АV провеждане не се манифестират на ЕКГ [1].

Един от сравнително редките варианти на пре-
ексцитационните синдроми се дължи на т.нар. влак-
на на Mahaim (фиг. 4), които не могат да провеждат 

Фиг. 3. Интракардиални записи (Фиг. 3а и 3b) и съответната им повърхностна ЕКГ (Фиг. 3c и 3d) при програмирана предсърдна стимулация 
с дълъг (350 ms, фиг. 3а и 3с) и с къс (260 ms, фиг. 3b и 3d) куплиращ интервал. При скъсяване на куплиращия интервал АН- и PQ-интер-
валите се удължават, но НV-интервалът и QRS-комплексът не се променят. H – потенциал от снопа на Хис; Р – стимулирана Р-вълна.
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Фиг. 4. Схематично изобразяване на различни редки варианти 
на допълнителни снопчета на Mahaim: 1 – атриофасцикуларно; 
2 – нодофасцикуларно; 3 – нодовентрикуларно; 4 – фасцикуло-
вентрикуларно. AVN – AV възел; HB – сноп на Хис; LBB – ляво 
бедро; RBB – дясно бедро; TV – трикуспидален пръстен.

Много рядък вариант на влакната на Mahaim са 
фасцикуло-вентрикуларните допълнителни снопчета, 
които се отделят от общия сноп на Хис и се инсерират 
в септалния камерен миокард (фиг. 4) [1, 2, 3, 6]. Спо-
ред някои автори това не са истински допълнителни 
връзки, а само дефект в централното фиброзно тяло, 
нарушаващ електрическата изолация на общия сноп на 
Хис и началната част на дясното бедро [4]. Основният 
електрофизиологичен белег на тези снопчета е фикси-
раната камерна преексцитация. Нарастването на пред-
сърдната честота при тях води до удължаване на PQ, 
АV и АН-интервалите, но при константен НV-интервал 
(фиг. 3). Най-често на ЕКГ се регистрира нормален или 
леко скъсен PQ-интервал (поради често едновремен-
но наличие на т.нар. „ускорено” АV провеждане) и не 
особено изразена делта-вълна, която съответства на 
предно- или средносептална допълнителна връзка [2, 
3]. Възможно е обаче PQ-интервалът да е значително 
скъсен, а преексцитацията да е силно изразена [2, 6]. 
Предполага се, че двете инсерции на снопчето са много 
близо една до друга и вероятно поради малките разме-
ри на потенциалния риентри кръг тези допълнителни 
връзки не могат да участват в тахикардия, поради което 
се смятат за електрофизиологичен куриоз. Правилното 
разпознаване на фасцикуло-вентрикуларните връзки 
обаче е критично важно в инвазивната електрофизио-
логия, защото ненужните опити да се ликвидира пре-
ексцитацията чрез катетърна аблация по правило во-
дят до проводни нарушения. Тези снопчета нерядко се 
срещат в съчетание с друг аритмогенен субстрат, който 
може да е отговорен за тахикардия, напр. друга допъл-
нителна проводна връзка, двоен път в АV възела или 
ектопичен предсърден фокус, което може да затруд-
ни правилната диагноза. При индукция на тахикардия 
трябва да се определи виновният субстрат и аблацията 
да бъде насочена към него. При наличие на фасцикуло-
вентрикуларна връзка всички потенциални надкамерни 
тахиаритмии са преексцитирани. Тъй като снопчето се 
отделя след АV възела и всъщност не свързва предсър-
дието с камерата, АV възелът продължава да изпълня-
ва физиологичната си функция на предпазна бариера 

срещу твърде високи камерни честоти и независимо от 
наличната преексцитация няма риск от внезапна смърт 
дори и при предсърдно мъждене. За разлика от снопче-
тата на Kent, при изолирана фасцикуловентрикуларна 
връзка може да се прилагат медикаменти, забавящи 
провеждането в АV възела, като бета-блокери, калци-
еви антагонисти от верапамиловия тип или дигоксин. 
При наличие на изолирана фасцикуло-вентрикуларна 
допълнителна връзка не е необходимо да се провежда 
лечение на преексцитацията, било то медикаментозно 
или аблационно.

В описания случай се установиха електрофизиоло-
гични критерии за наличие на фасцикуло-вентрикулар-
на допълнителна проводна връзка. Аблация на връзка-
та не се предприе. Независимо от наличието и на двой-
на АV физиология, АV нодална риентри тахикардия не 
можа да бъде индуцирана, вкл. след фармакологично 
потенциране. По тази причина не се предприе и абла-
ция на бавния път. Регистрираната на холтер-ЕКГ арит-
мия с много дълъг RP-интервал, която също не можа 
да бъде възпроизведена при ЕФИ, вероятно е фокална 
предсърдна тахикардия. Лечението с бета-блокер при 
тази пациентка изглежда най-подходящ вариант – пред-
вид тежката ЛК хипертрофия другите налични антиа-
ритмици са противопоказани, а прилагането на амиода-
рон не е оправдано при липса на тежки неконтролирани 
или животозаплашващи аритмии. Бета-блокерът се 
очаква едновременно да потисне предсърдното екто-
пично огнище, да профилактира евентуални епизоди на 
АV нодална риентри тахикардия в бъдеще, и да осигури 
контрол на камерната честота при евентуален епизод 
на предсърдно мъждене.

В заключение, наличието на камерна преексци-
тация в съчетание с документирана надкамерна 
аритмия не винаги предполага причинно-следстве-
на връзка и изисква точна електрофизиологична 
диагноза. Така е възможно да се избегне ненужно 
лечение с потенциал за сериозни усложнения.
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Списанията на националните сърдечно-съдови дружества 
(NSCJ), членове на Европейското дружество по кардиология 
(ESC), са висококачествени биомедицински списания, посветени 
на публикуването на оригинални изследвания и образователни 
материали за сърдечно-съдовите заболявания [1-3]. Тези списания 
официално принадлежат на съответните национални сърдечно-съ-
дови дружества, членове на ESC. Много от тях са постигнали голя-
мо международно признание и са включени в най-важните библи-
ометрични бази данни, предоставяйки значим научен принос [1-5]. 
Някои NSCJ предлагат съдържанието си изцяло на английски език 
и са свободно достъпни под формата на електронни издания. При 
все това, NSCJ са до голяма степен разнородни, а някои от тях се 
издават само на местния език, с ограничен визуален достъп [1-3].

Основната цел на биомедицинските списания е да публику-
ват висококачествена научна информация. За да постигнат това, 
списанията трябва да се конкурират за възможно най-добрите 
изследвания, извършени в съответната научна област, като "прес-
тижът" на списанието е основният двигател за привличане на 
оригинални авторски статии [1-3]. На свой ред, престижът на спи-
санието е основан на доверието, разпространението и научния 
принос [6]. За да се гарантира, че научният процес е изцяло спа-
зен, списанията разчитат на системата „партньорска проверка“. 
Този процес позволява на редакторите да изберат възможно най-
добрите материали за публикации, но също така осигурява на чи-
тателите качество на информацията, съвместимо с най-високите 
научни стандарти. В действителност, този процес значително по-
добрява качеството на окончателния вариант на статиите, които 
се публикуват впоследствие. След като една статия е одобрена 
за публикуване, списанието гарантира бързото ù публикуване и 
широкото ù разпространение сред научното общество [1-3].

Мрежата от редактори на ESC предоставя уникална плат-
форма за разработване на редакторски инициативи, насочени към 
подобрение на научното качество и улесняване на разпростра-
нението на съдържанието на NSCJ [1-5]. Тук ще бъдат обсъдени 
значението на интернет и електронните издания на научните пуб-
ликации. Ще разгледаме и нарастващото значение на стратегиите 
за свободен достъп (СД). Не на последно място, ще предложим 
нова редакторска инициатива, базирана на нововъведен електро-
нен инструмент, който ще спомогне за увеличаване на дифузията, 
разпространението и визуализацията на NSCJ. Този инструмент, 
намиращ се на уебсайта на ESC, ще насърчи сътрудничеството 
между различните NSCJ и ще разшири достъпа до различни на-
учни сайтове и официалните списания на ESC. Надяваме се, че 
това ще спомогне за по-нататъшното развитие на научния принос 
на европейските сърдечно-съдови изследвания.

ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ И ИНТЕРНЕТ: ПРОМЯНА НА ПАРАДИГМАТА 
В ПУБЛИКУВАНЕТО НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Споделянето на резултатите от най-новите значими изслед-
вания чрез рецензирани от колегията списания остава в основа-
та на научния процес и научния напредък [1-3]. Успехът на из-
следванията изисква статиите за тях да бъдат четени, разпрос-
транявани, обсъждани и цитирани от заинтересованите изсле-
дователи. Поради това, в бързо развиващия се и глобализиран 
свят на науката, списанията трябва да гарантират максимална 
достъпност и разпространение на статиите си [1-3]. Наистина, 
повечето издания вече са преминали в новата "онлайн ера“, къ-
дето акцентът е поставен основно върху интернет и електронни-
те издания [1-3]. Само до преди няколко години, учените са из-
читали необходимото в книжни списания, получавани като лични 
копия, разпространявани на територията на техните организа-
ции или чрез заемане на съотвените списания от архивите на 
библиотеката [7]. Днес преобладаващият начин на четене е чрез 
изтегляне на дигитално копие, изчитано директно върху екрана 
или под формата на принтирано копие [7]. Понастоящем, читате-

лите и изследователите лесно могат да „заемат” статии, само с 
едно кликване на своя домашен или офисен компютър [7].

Интересното е, че интернет засяга не само изследванията, 
но и клиничната практика. В днешно време, лекарите много чес-
то се срещат и сблъскват с пациенти, които са изтеглили ме-
дицинска информация от интернет. Често те са изправени пред 
ненужно разтревожени пациенти или пациенти с нереалистични 
очаквания. Въпреки че някои пациенти са объркани, други са 
свръхинформирани и изискват задълбочени обяснения по отно-
шение на тяхната диагноза, лечение и прогноза. За да се отго-
вори на тези изисквания, информацията, насочена към пациен-
тите, трябва да бъде предоставяна от научните дружества. Ето 
защо, дори ежедневната клинична практика трябва да приеме 
социокултурната промяна, предизвикана от интернет.

Достъпът до медицинска информация е революционизиран 
чрез електронните издания. Библиометричните бази данни се 
развиват по същия начин. Medline, ISI Web of Science и, по-отско-
ро, Scopus предлагат цялостна онлайн информация върху меди-
цинската литература [8-11]. Освен това, Google Scholar се използ-
ва от все повече изследователи [8-11]. Scopus и особено Google 
Scholar получават данни от по-голям брой източници на информа-
ция, включващи разнообразни научни издания (не само ISI публи-
кации) и поради това предлагат малко по-различен поглед върху 
научната област. Интересното е, че Google Scholar е безплатен, а 
различните проучвания показват, че той осигурява точно търсене 
и анализ на данни, които се различават съвсем малко от получе-
ните от класическите библиометрични източници [8-11].

Традиционно, най-често използваният източник на библио-
метрични данни е Thomson ISI Web of Knowledge, по-специално 
Index Science Citation и Journal Citation Reports, които предоста-
вят годишните импакт-фактори на списанията. Наскоро, като ал-
тернативни индекси за качеството на списанията са създадени 
и други показатели, като SCImago Scientific Journal Rank (SJR) и 
Eigenfactor [8-11]. Те вземат предвид не само броя, но и "качест-
вото" и релевантността на цитациите на дадена статия. Коли-
чествените показатели на публикацията (научна стойност/обем) 
и анализите на цитациите (научно влияние) са ключови факто-
ри за успеха на отделните научни изследователи и институции, 
тъй като максимата „публикувай или умри“ все още преобладава 
сред повечето академични среди [8-11]. В този сценарий елек-
тронните издания и достъпността в интернет със сигурност иг-
раят важна роля. Днес след електронното публикуване на една 
статия на интернет страницата на някое списание, информация-
та може да бъде разпространена бързо в общността, а изключи-
телно високият брой сваляния (downloads) може да бъде резул-
тат и на механизми като „ефектът на Матей" (богатите стават по-
богати) [12]. В действителност, вече е проучена връзката между 
броя на цитиранията на една статия и броя на свалянията ù [13]. 
Броят на попаденията в сайт на списание за статия през седми-
цата след нейното онлайн публикуване може да предскаже броя 
на цитиранията на тази статия през следващите години [14]. 
Трябва да се отбележи, че Uniform Resource Locators (URLs) се 
използват все по-често в научните пубкликации [15]. Цитирането 
на URLs предоставя възможност за изчисляване на обективен 
електронен импакт фактор (eIF), с цел измерване на приноса на 
научните изследвания [15]. Въпреки това, стабилността на URLs 
остава повод за загриженост, тъй като поради техническата си 
уязвимост и време-зависим достъп, те се нуждаят от гаранциите 
на отговорната организация [15].

По-специално, интернет предлага нов прозорец в областта 
на науката и предоставя нови прозрения относно достъпа до и 
използването на изследванията [16]. В момента, използването на 
уебданни може да бъде анализирано в дълбочина, за да се съз-
даде “карта на познанието". Според Butler [16], когато читателите 
кликват от една страница към друга, докато преглеждат онлайн 
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научните списания, те генерират верига от връзки, за които пред-
полагат обща принадлежност. Тези "click-stream събития" могат да 
бъдат анализирани, за да се очертаят връзките и да се заснемат/
картографират взаимовръзките между дисциплините. Картите на 
потребление разкриват доколко често потребителите, разглежда-
щи статия в списание A, се прехвърлят към статия в списание Б 
по време на една браузър сесия. Чрез събиране на всички тези 
сложни взаимоотношения, използвайки алгоритми за мрежова ви-
зуализация, могат да бъдат генерирани карти, базирани на "раз-
стоянието" между различните списания и дисциплини [16]. Струк-
турата на тези карти е доста сходна на тези, създадени с помощта 
на данните за цитации: мрежа от клъстери в различни области, 
в рамките на която списанията имат силни връзки помежду си, 
но по-малко на брой връзки към други клъстери. Интересното е, 
че списанията в областта на хуманитарните и социалните науки 
присъстват в много по-голяма степен на тези карти, отколкото на 
картите, базирани на цитации [16]. Друга ключова разлика между 
картите, базирани на цитации, и тези, базирани на потреблението, 
е, че първите отразяват само цитации на изследователи, които 
публикуват работите си и игнорират приноса на статиите за меди-
цинскатата общност, която чете и прилага литературата в меди-
цинската практика, но рядко публикува. Данните за цитации поня-
кога може да подценят документи, написани в области, базирани 
на практическата медицина, които са широко разпространени, но 
непропорционално цитирани [16]. Освен това, картите, базирани 
на потреблението, са по-модернизирани от базираните на цитаци-
ите, поради неизбежното забавяне при публикуване, отразявай-
ки по този начин различен отрязък от време в научния процес. 
Съответно, както потребителските данни, така и цитатните данни 
предоставят допълнителна информация за приноса на статиите и 
списанията за научната общност [16].

Електронните издания дават уникални възможности за пуб-
ликуване и разкриване на нови пътища на научна комуникация 
[1-3]. Те предлагат например гъвкаво оформление и структура 
на статиите, нови формати и възможност за включване на до-
пълнителна документация, приложена към статията под форма-
та на медийни подобрения (видео и др.). Важни раздели, като 
методи и допълнителни данни, могат да бъдат предоставени 
като допълнителен материал, без допълнително заплащане. 
Електронните системи на управление улесняват както проце-
сите на партньорска проверка, така тези на публикуване [1-3]. 
Свободната партньорска проверка и дори коментарите на чи-
тателите след публикуване могат да бъдат качени на сайта на 
списанието, спомагайки за взаимодействието и създаването на 
един по-прозрачен и динамичен научен процес. Накрая, статис-
тическите данни на електронните документи (брой изтеглени 
файлове и брой цитации) се предлагат в зависимост от интереса 
на читателите и изследователите [17].

Публично достъпните данни се препоръчват като средство 
за по-нататъшно насърчаване на прозрачността в областта на из-
следванията и на по-улеснения достъп до науката [18-20]. Онлайн 
изданията позволяват публикуването на по-дълги документи, 
освободени от икономическата тежест на печатните такси. В това 
отношение се застъпва публикуването на изцяло анонимизирани 
„необработени/сурови набори от данни“ [18-20]. Необработените 
данни могат да се използват за потвърждаване на оригиналните 
резултати от независими анализи, а така също и за опознаване 
на свързани или нови хипотези, особено когато се комбинират с 
други публично налични масиви от данни. От етична гледна точка 
изглежда неприемливо, че докато пациентите са склонни да спо-
делят информация за себе си с изследователите и техните спон-
сори, последните не желаят да споделят данните от изпитванията 
си с пациентите. Обменът на данни между геномните изследова-
тели е вече успешно реализиран. Въпреки това, този подход може 
да доведе до проблеми, като например неподходящи анализи, 

„изваждане наяве на данни“ и извличане на неподходящи изводи 
[18-20]. Международният комитет на редакторите на медицински 
списания е разработил насоки за подготовка на необработени 
клинични данни за публикуване [18]. Интересното е, че тази прак-
тика е свързана с 69% увеличение на цитациите, независимо от 
въздействието на импакт фактора на списанието, датата на пуб-
ликуване и националността на автора на статията [20]. Връзката 
между публично достъпните данни и увеличаващия се принос на 
литературата може допълнително да мотивира изследователите 
да споделят своите подробни изследователски данни.

От друга страна, Web 2.0 също се използва все повече в 
областта на медицината [21-25]. RSS фийдовете, подкастите, 
личните платформи на публикуване (блогове), социалните мре-
жи (Twitter и Facebook ) и социалните медии се предлагат като 
иновативни инструменти за образованието и осъвременяването 
на познанията на клиницистите. Те позволяват на лекарите да 
разпространяват, споделят и коментират медицинска информа-
ция [21-25]. Научната общност обаче е недотам склонна да ги 
разглежда като еквивалентни на традиционните модели на раз-
пространение на информация в специализираните медицински 
списания. В тази връзка, някои изследователи предполагат, че 
платформите на партньорска проверка след публикуване могат 
да осигурят необходимата защита в тази нова среда [22]. Освен 
това, интуитивното сърфиране в съдържанието на списанията 
чрез смарт-телефони и iPad се предоставя от нарастващ брой 
издания (включително и European Heart Journal) [24, 25], като 
така се засилва разпространението на тяхното съдържание [21]. 
Освен това, някои Web 2.0 технологии спомагат за съвместното 
събиране на данни при клинични проучвания [23]. Google Docs, 
например, е свободно достъпна и позволява на множество по-
требители да въведат данните на пациента за съобщаване на 
нежелани лекарствени реакции при многоцентрови изпитвания 
в електронен формат чрез мобилните устройства [23].

И накрая, трябва да имаме предвид, че английският език 
представлява „lingua franca” за науката. Това е изключително ва-
жно и предполага полагане на усилия от страна на ESC, за да 
се предотврати ефекта на Вавилонската кула в дигиталната ера 
[1-3]. Това, обаче, може да създаде сериозни проблеми и да по-
стави уникални предизвикателства пред неанглоговорящите из-
следователи и държави [26]. Всъщност, някои NSCJ публикуват 
единствено на майчин език, поради което не са лесно достъп-
ни за международната научна общност. Някои NSCJ са решили 
да публикуват своите статии както на родния си език, така и на 
английски език, за да станат достъпни съответно, за здравните 
специалисти и международните учени. Трудните понятия са по-
лесни за запомняне на майчиния език. Интересното е, че спи-
санията на Public Library of Science насърчават неанглоезични 
автори да предоставят като подкрепящ материал оригиналната 
версия на статията си [27]. Науката не трябва да се разглежда 
като „кула от слонова кост“, отделена от останалата част на об-
ществото, а по-скоро като интегрирана в него, за да се улесни 
своята културна асимилация [27].

НЯКОИ РЕДАКТОРСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ВЪРХУ ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА "СВОБО-
ДЕН ДОСТЪП"

Интернет и електронните издания поставят основата на 
инициативите за свободен достъп (СД) [28-29]. Двете основни 
характеристики на публикациите със свободен достъп са: (1) ця-
лото публикувано съдържание е свободно достъпно чрез интер-
нет, (2) читателите разполагат с правото да копират (copyright), 
при адекватно цитиране на авторите и издателите [28]. От друга 
страна, този модел изисква две основни промени спрямо тради-
ционния, базиран на абонамента модел. Първо, СД отклонява 
финансирането на публикуването от читателите (абонаментни 
такси от физически лица или университети) към авторите и из-
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следователите (чрез съответната организация, финансиране или 
академични институции) чрез таксите за обработка на статиите 
[28]. Второ, правото на копиране (copyright) вече не се използва 
за предотвратяване, а по-скоро за стимулиране, преиздаване. 
Базираните на абонамент списания обикновено изискват от ав-
торите да прехвърлят своя copyright върху списанието, така че 
то да има правото да ограничава достъпа до платежоспособни 
клиенти и да заплашва конкурентните издания със съдебни дела 
при нарушения. По-големите издания, базирани на абонамент, 
са частично финансирани от частни лица и медицински друже-
ства, но най-вече от пакетни електронно базирани споразумения 
(e-license) между издателите и университетите или библиотека-
рите [28, 29]. Отделни електронни статии може също да бъдат 
достъпни на принципа pay-per-view (заплащане за прочит). Чи-
тателите се таксуват по един или друг начин въз основа на тра-
диционния метод, докато авторите и изследователите се таксу-
ват по модела на СД [28, 29]. Някои търговски издатели налагат 
на авторите такси за публикации, като по този начин заместват 
абонамента като източник на приходи, значително ограничавай-
ки повторната употреба. Тези инициативи, обаче, не следва да 
бъдат считани за реален СД. Някои традиционни издатели са 
създали отскоро „хибридни" инициативи, при които на авторите 
е позволено публикуването на отделни статии (след заплащане 
на такса), предназначени за свободен достъп [28, 29].

В началото на 90-те години, отделни изследователи основават 
пионери-списания на СД въз основа на доброволен труд, обикновено 
хоствани на индувидуални или университетски сървъри [29]. Впослед-
ствие, много установени списания правят свободно достъпни статии-
те си чрез въвеждане на дигитални издания в паралел с печатните си 
издания. Такъв е най-вече случаят с официалните списания на меди-
цинските дружества в не-англоговорящите страни, в опит да увеличат 
своята публика и принос [30]. През последното десетилетие процъф-
тяват нови, официални, списания на СД, които използват таксите за 
обработка на статиите за финансиране на изданията си [29]. Някои 
от големите издатели (BioMed Central, Public Library of Science) са се 
специализирали в СД [29]. СД се осъществява по два основни начина: 
„златен" СД (чрез директно публикуване) и „зелен“ СД (традиционно 
публикуване в абонаментните списания с отворено паралелно публи-
куване на окончателните статии в интернет). Зеленият СД се предос-
тавя от репозиториите, докато златният СД се предоставя от списани-
ята [31]. Лицензиите варират от всякакъв вид повторна употреба при 
адекватно цитиране на автора (CC-BY) до такива, които ограничават 
търговската употреба (CC-BY-NC) [31].

Успеваемостта на модела “свободен достъп – такса за авто-
ра” се доказва от данните за устойчивия ръст на статиите, публи-
кувани в списания на СД (20% годишно), както и от броя на спи-
санията на СД (15% годишно), нови и традиционни, преминали 
към този модел [32]. В момента, 30% от всички списания в света, 
подлежащи на партньорски проверки, са на СД (зелен модел) [31].

СД подпомага науката чрез ускоряване на разпростране-
нието и усвояването на резултатите от научните изследвания. 
Основно предимство на СД е, че читателите могат да използват 
всеки уеббазиран инструмент за научни изследвания за получа-
ване на достъп и възможност за преглед на научната литература 
[28]. Тези статии биват бързо разпознавани, а резултатите от тях 
с готовност се извличат и обсъждат от колегията [33]. Както вече 
споменахме, съществуват две модалности на СД: списания на 
СД и самостоятелно архивиране. Някои проучвания показват, че 
статиите, публикувани на СД на сайта на списанието (златен мо-
дел) имат по-голям принос, отколкото самостоятелно архивира-
ните статии или статиите на СД по друг начин (зелен модел) [33].

Инициативите за СД увеличат разпространението на съ-
държанието, цитациите и в крайна сметка на импакт фактора 
на съответните списания [33-35]. Ранни проучвания анализират 
ефекта на „онлайн статуса" върху импакт фактора на биоме-

дицинските списания [36]. Те установяват, че осигуряването на 
пълнотекстов онлайн достъп увеличава популярността на списа-
нието [36]. Освен това, наличието на пълнотекстови списания в 
Medline също така увеличава техния импакт фактор [37]. Това се 
обяснява с тенденцията да се чете онова, което е по-лесно дос-
тъпно [37]. Също така, изглежда, че инициативите за СД увели-
чават импакт фактора [33-35]. Някои твърдят, че този ефект може 
да се различава при свободния и електронния достъп. Въпреки 
това, последните доклади сочат, че в повечето развити страни, 
статиите в списанията се цитират по-често, когато са публикува-
ни свободно онлайн, но придобиват допълнителен отскок, когато 
се появят за първи път в интернет през търговски източници [35]. 
Този ефект изглежда обратен в по-бедните страни, където е мно-
го по-вероятно цитирането на статиите на свободен достъп [35]. 
Обобщени, тези резултати показват, че свободният достъп до 
интернет разширява кръга на тези, които четат и се възползват 
от научните изследвания. Освен това, „преимуществото на при-
носа на СД" изглежда, че не представлява "пристрастие относно 
качеството" от страна на авторите, които самостоятелно избират 
кои статии да се публикуват на СД, тъй като някои проучвания 
показват, че това развитие се задържа и след корекция на много 
други потенциални замъгляващи фактори, свързани с качество-
то на редакцията и научните изследвания [38].

Рандомизирано проучване върху публикуването на СД анали-
зира ефекта на свободния достъп върху свалянията на статии и 
цитирането им [39]. Статиите на СД се свалят значително по-често 
и достигат до по-широка аудитория в рамките на първата година. 
Въпреки това, в това конкретно проучване, статиите на СД не са 
цитирани нито по-често, нито по-рано, отколкото тези на абонамен-
тен достъп в рамките на последните 3 години. Предполага се, че 
процесът на „социална стратификация“, отчитащ концентрацията 
на научни автори в малък брой елитни изследователски универ-
ситети с отличен достъп до научната литература, може да обясни 
този очевиден парадокс [39]. Нещо повече, това контролирано про-
учване показва, че реалният бенефициент от публикуването на СД 
не е задължително изследователската общност, а по-скоро общно-
стите на медицинска практика, които ползват, но рядко допринасят 
към натрупването на медицинска литература [39].

Както беше обсъдено, понастоящем е наложено ембарго от 
издателите по икономически причини. Това може да бъде значи-
телна пречка за достъпа в биомедицинските науки. Предполага 
се, че потребителите предпочитат електронния достъп и често 
избягват статии, които не са на дигитално разположение [40]. В 
опит да се справят с тези проблеми, много списания вече пред-
лагат свободен достъп до всички статии 6 месеца след публи-
куването им и приветстват публикуването на статии на СД след 
плащане на такса от авторите.

Въпреки това, органите за финансиране на изследванията 
стават все по-чувствителни към този етичен въпрос. Много хора 
биха казали, че не е етично да се използват субсидиите за на-
учни изследвания от правителството (парите на хората) и да не 
се позволява на научната общност да има свободен достъп до 
резултатите от изследванията. Декларацията от Берлин предло-
жи създаването на репозитории на СД, с цел справяне с тези 
проблеми. Всички изследователи, получили държавни субсидии, 
трябва да предоставят пълнотекстовите си статии, публикувани 
след проучванията, на PubMed Central, както и да осигурят са-
мостоятелно архивиране в съответния университет или изследо-
вателска институция. Очевидно е, че списанията на СД предос-
тавят атрактивно решение на проблема с ограничения достъп 
до резултатите от обществено финансираните изследвания [41].

Понастоящем, повечето страни и учредителните органи 
предприемат по-нататъшни действия, за да гарантират СД на 
обществено финансираните изследвания [41-43]. Изследовате-
лите са принудени да направят работата си публично достъп-
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на в репозитории (зелен модел) в рамките на 12 месеца след 
публикуването ù. Други органи дори предлагат предоставяне на 
свободен достъп от авторите, преди публикуването на статии-
те (златен модел). Ясно е, че бюджетите за научни изследвания 
следва да бъдат преразпределени с оглед на тази цел, въпреки 
че необходимата логистика и последствията от тази промяна все 
още подлежат на обсъждане. През юли 2012 г., Европейският 
съюз съобщи за нова политика на СД, която препоръчва поли-
тики на СД за всички държави-членки [31, 41-43]. Надяваме се, 
че това ще представлява промяна в парадигмата на научните 
публикации и предвестник на нова ера в академичните открития.

ТЪРСАЧКАТА НА ESC

През последното десетилетие количеството на документите 
и образователните материали в интернет сайта на ESC се е уве-
личило експоненциално. Тази ситуация доведе до нарастващи 
затруднения при намиране на необходимата информация от по-
требителите. Изясни се необходимоста от едно по-задълбочено 
решение относно търсенето на информация, поради което ESC 
реши да предостави по-добра система на търсене за посетители-
те на уебстраницата на ESC [44]. Търсачката на ESC използва се-
мантичен анализ, с цел осигуряване на най-добри резултати при 
въведени ключови думи [45]. Този проект има четири цели: (1) да 
осигури единна входна/отправна точка към множество източници 
на данни (в действителност, от една единствена отправна точка, 
потребителят ще може да разглежда богатата база данни на ESC 
- слайдове, научни доклади, насоки, резюмета, клинични случаи, 
новини и статии от списания на ESC); (2) да предложи инструмент, 
който може да обработва търсения, изразени на немедицински 
език, по удобен за потребителя начин; (3) да намира трудно от-
криваемо или недостъпно съдържание на документи, спестявайки 
ценно време; (4) да позволи на посетителите да намерят статии 
по дадена тема или автор по интуитивен начин.

През 2008 г. бордът на ESC, с председател Roberto Ferrari, 
взе решение да подкрепи разработването на семантична тър-
сачка, която да е в състояние да търси информация в централ-
ната уебстраница на ESC, както и в уебстраниците на всичките 
шест асоциации (Ehra, EACVI [предшестващо ЕАЕ], EAPCI, HFA, 
EACPR, ACCA). Тази идея се основава на вече изразената необ-
ходимост да се предостави на потребителя бърз и лесен начин 
за получаване на информация от стотиците хиляди документи на 
разположение в тези сайтове. Освен това, тази търсачка може да 
търси и в семейството от списания на ESC, с възможност за полу-
чаване на резултати от над 30 000 документи! Не е изненадващо, 
че този инструмент се оказа изключително успешен, превръщай-
ки се във втората най-посещавана страница на уебсайта на ESC, 
с 49 853 разглеждания на страницата за периода октомври-ноем-
ври 2012 г. [46]. С помощта на тази търсачка, сега е изключително 
лесно да се получи информация чрез изписване на ключовите 
думи в горната дясна страна на екрана на заглавната страница с 
адрес http://www.escardio.org (фиг. 1). Резултатът се появява под 
формата на списък от документи върху конкретната тема, като по-
требителят може да избере необходимите му резултати (фиг. 2).

Страницата с резултати съдържа много информация и из-
пълнява редица функции. Благодарение на опцията за преглед 
на документа (document preview) е възможно да се види изгледа 
на документа (фиг. 2). Също така, търсачката посочва и скорът 
на релевантност (relevance score) по отношение на темата. Ти-
път на документа също е представен (указания, резюмета, слайд 
презентации, научни доклади, новини, клинични случаи или 
уеб-документи). Произходът на документа може да бъде лесно 
идентифициран с един поглед чрез малко лого на институцията, 
което може да се намери на страницата с резултати, точно под 
иконката, която показва вида на документа. Също така е важно 

да се знае наличността на документа. Символът “катинар” се по-
казва, когато даденият документ е наличен само след login, кое-
то означава, че достъпът до него е само за членове, въпреки че 
така все пак може да се онагледи съществуването на документа. 
Този инструмент позволява прецизиране на търсенето, като из-
ползва филтри, разположени в лентата с инструменти вляво. С 
тази лента с инструменти, потребителят може да филтрира вида 
на търсения документ (например, само слайдове). Възможно е 
също така да се филтрират резултатите само за даден период 
от време. По време на даден конгрес, когато ежедневно се пуб-
ликува голям обем съдържание, потребителите могат да фил-
трират каква е новата информация спрямо предишния ден, или 
само резултатите с цитирания на даден автор. При въвеждане 
на ключовите думи, търсачката предлага подобни термини и 
свързани теми от интерес за потребителя. Ако един и същ тер-
мин е регулярно търсен, потребителят може да прояви интерес 
към използването на функционалността RSS. Всяка страница с 
резултати от търсенето може да се запише като RSS, към която 
можете да направи абонамент, предоставящ редовно актуализи-
рана информация за новостите в съответната област.

Фиг. 1. Начална уебстраница на Европейското дружество по 
кардиология (ESC). Полето на търсачката се намира в горната 
дясна част на екрана (стрелка)

Фиг. 2. Страница с резултати с релевантна информация относно 
намерените документи. От лявата страна има система с филтри 
за прецизиране на търсенето

ВРЕМЕ Е ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ И СПИСАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ДРУЖЕСТВА!

Този проект е вече в своята зряла възраст и е настъпил мо-
ментът да премине към втората фаза на своето развитие – включ-
ване на списанията на националните сърдечно-съдови дружества 
(NSCJ). Бордът на ESC, с председател Michel Komajda, реши да 
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подкрепи развитието на този проект. Мрежата от редактори на ESC 
е дала също своето одобрение и се е свързала със съответните 
NSCJ, които вече публикуват в електронен формат и на английски 
език. Някои от тях вече имат значителен импакт фактор. Целта на 
втората фаза на проекта е да се увеличи възможността за визуали-
зиране на NSCJ и, впоследствие, да се увеличи тяхната публика и 
ниво на позоваване в другите международни списания. Освен това, 
отличните изследвания, провеждани на национално ниво в много 
страни в Европа, ще станат по-достъпни в световен мащаб.

Този нов инструмент е вече на разположение и след въвежда-
не на ключовите думи, потребителят получава два резултата: един 
от документите на ESC и един от документите на NSCJ. Това поз-
волява паралелна визуализация и на двата типа документи, както 
и лесно прехвърляне (само с едно кликване) от един резултат към 
друг. Първите NSCJ са вече добавени към резултатите при търсене 
и могат лесно да се идентифицират и изберат. Първите пет вклю-
чени издания са: Revista Española de Cardiología, Heart and Blood 
Vessels (journal of the Cardiology Society of Serbia), Hellenic Journal of 
Cardiology, Egyptian Heart Journal и Romanian Journal of Cardiology. 
Предстои добавянето на The Revista Portuguesa de Cardiologia. По-
стигната е договорка с Brazilian Society of Cardiology и тяхната интер-
нет страница сега включва нашата търсачка. Това е интересен начин 
да се повиши информираността за този много полезен инструмент и 
да се позволи на бразилските кардиолози да имат по-добър достъп 
до нашите научни ресурси. Няма съмнение, че предоставянето на 
тази услуга ще укрепи още повече връзките между централното ESC 
и националните сърдечно-съдови дружества и европейската сър-
дечно-съдова наука ще стане по-достъпна от всяко място по света.
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Библиография
1. A l f o n s o , F. et al. European National Society cardiovascular journals. 

Background, rationale and mission statement of the “Editors’ Club” (Task Force of 
the European Society of Cardiology). – Heart, 94, 2008, e19.

2. A l f o n s o , F. et al. Editors’ Network ESC Task Force. European So-
ciety of Cardiology national cardiovascular journals: the ‘editors’ network’. – 
Eur. Heart J., 31, 2010, 26-28.

3. A l f o n s o , F. et al. Editors’ Network European Society of Cardiology 
Task Force. Conflict of interest policies and disclosure requirements among 
European Society of Cardiology National Cardiovascular Journals. – Eur. Heart 
J., 33, 2012, 587-594.

4. M i l l s , P. et al. The role of European national journals in education. 
– Heart, 95, 2009, e3.

5. T i m m i s , A. D. et al. Editors’ Network. National society cardiovascu-
lar journals of Europe: Almanac 2011. – Heart, 97, 2011, 1819.

6. A l f o n s o , F., J. Bermejo et J. Segovia. Impactology, impactitis, im-
pactotherapy. – Rev. Esp. Cardiol., 58, 2005, 1239-1245.

7. B j o r k , B-C. et al. Open access to the scientific journal literature: 
situation 2009. – PLoS ONE, 5, 2010, e11273.

8. Va n  A a l s t , J. Using Google Scholar to estimate the impact of jour-
nal articles in education. – Educ. Res., 39, 2010, 387-400.

9. F a l a g a s , M. E. et al. Comparison of PubMed, Scopus, Web of Sci-
ence, and Google Scholar: Strengths and weaknesses. – FASEB J., 22, 2008, 
338-342.

10. K u l k a r n i , A. V. et al. Comparisons of citations in Web of Science, 
Scopus, and Google Scholar for articles published in general medical journals. 
– JAMA, 302, 2009, 1092-1096.

11. A l f o n s o , F. The long pilgrimage of Spanish biomedical journals to-
ward excellence. Who helps? Quality, impact and research merit. – Endocrinol. 
Nutr., 57, 2010, 110-120.

12. M e r t o n , R. K. The Matthew effect in science. The reward and commu-
nication systems of science are considered. – Science, 159, 1968, 56-63.

13. B r o d y , T., S. Harnad et L. Carr. Earlier Web usage statistics as pre-
dictors of later citation impact. – J. Am. Soc. Inform. Sci. Technol., 57, 2006, 
1060-1072.14. 

14. P e r n e g e r , T. V. Relation between online ‘hit counts’ and subse-
quent citations: prospective study of research papers in the BMJ. – BMJ, 329, 
2004, 546-547.

15. W r e n , J. D. URL decay in MEDLINE: a 4-year follow-up study. – 
Bioinformatics, 24, 2008, 1381-1385.

16. B u t l e r , D. Web usage data outline map of knowledge. – Nature, 
458, 2009, 135.

17. C i t r o m e , L., S. V. Moss et C. Graf. How to search and harvest the 
medical literature: let the citations come to you, and how to proceed when they 
do. – Int. J. Clin. Pract., 63, 2009,1565-1570.

18. H r y n a s z k i e w i c z , I. et al. Preparing raw clinical data for publi-
cation: guidance for journal editors, authors and peer reviwers. – BMJ, 340, 
2010, c181.

19. R o s s , J. S., R. Lehman et C. P. Gross. The importance of clinical 
trial data sharing. Towards more open science. – Circ. Cardiovasc. Qual. Out-
comes, 5, 2012, 238-240.

20. P i w o w a r , H. A., R. S. Day et D. B. Fridsma. Sharing detailed research 
data is associated with increased citation rate. – PLoS ONE, 2, 2007, e308.

21. S a n t o r o , E., P. Caldarola et A. Villella. Using Web 2.0 technologies 
and social media for the cardiologist’s education and update. – G. Ital. Cardiol. 
(Rome), 12, 2011, 174-181.

22. C h a t t e r j e e , P. et T. Biswas. Blogs and Twitter in medical publica-
tions: too unreliable to quote, or a change waiting to happen? – S. Afr. Med. J., 
101, 2011, 712, 714.

23. C h a n , X. H. et W. Wynn-Jones. Time for open access secure online 
data collection tool. – BMJ, 11, 2012, 49.

24. M a s i c , I., S. Sivic et H. Pandza. Social Networks in medical educa-
tion in Bosnia and Herzegovina. – Mater Sociomed., 24, 2012, 162-164.

25. N a l l a m o t h u , B. K. et T. F. Lüscher. Moving from impact to 
influence: measurement and the changing role of medical journals. – Eur. 
Heart J., 33, 2012, 2892-2896.

26. H e r a s , M. et al. 2011 Annual summary. Another meeting with our 
readers. – Rev. Esp. Cardiol., 64, 2011, 1207-1214.

27. M e n e g h i n i , R. et A. L. Packer. Is there science beyond English? 
Initiatives to increase the quality and visibility of non-English publications might 
help to break down language barriers in scientific communication. – EMBO 
Rep., 8, 2007, 112-116.

28. C a r r o l l , M. W. Why full open access matters. – PLoS Biol., 9, 2011, 
e101210.

29. B j o r k , B. C. A study of innovative features in scholarly open access 
journals. – J. Med. Internet Res., 13, 2011, e115.

30. A l f o n s o , F. et al. Ibero-American cardiovascular journals. Propos-
als for a much-needed cooperation. – Rev. Esp. Cardiol., 62, 2009, 1060-1067.

31. S u b e r , P. Ensuring open access for publicly funded research. – 
BMJ, 345, 2012, e5184.

32. W h i t fi e l d , J. Open access comes of age. – Nature, 474, 2011, 428.
33. E y s e n b a c h , G. Citation advantage of open access articles. –

PLoS Biol., 4, 2006, e157.
34. N o r r i s , M., C. Oppenheim et F. Rowland. The citation advantage of 

open-access articles. – J. Am. Soc. Inform. Sci. Technol., 59, 2008, 1963-1972.
35. E v a n s , J. E. et J. Reimer. Open access and global participation in 

science. – Science, 323, 2009, 1025.
36. M u e l l e r , P. S. et al. The effect of online status on the impact factors 

of general internal medicine journals. – Neth. J. Med., 64, 2006, 39-44.
37. M u r a l i , N. S. et al. Impact of FUTON and NAA bias on visibility of 

research. – Mayo Clin. Proc., 79, 2004, 1001-1006.
38. G a r g o u r i , Y. et al. Self-selected or mandated, open access increas-

es citation impact for higher quality research. – PLoS ONE, 5, 2010, e13636.
39. D a v i s , P. M. Open access, readership, citations: a randomized con-

trolled trial of scientific journal publishing. – FASEB J., 25, 2011, 2129-2134.
40. C r u m , J. A. An availability study of electronic articles in an academic 

health sciences library. – J. Med. Libr. Assoc., 99, 2011, 290-296.
41. M a n i k a n d a n , S. et N. I. Vani. Restricting access to publications 

from funded research: ethical issues and solutions. – J. Postgrad. Med., 56, 
2010, 154-156.

42. H a w k e s , N. UK government comes down in favor of making all 
publicly funded research “open access”. – BMJ, 345, 2012, e4878.

43. N o o r d e n , R. V. Europe joins UK open-access bid. Britain plans 
to dip in to research funding to pay for results to be freely available. – Nature, 
487, 2012, 285.

44. h t t p ://www.escardio.org/about/corporate-news/Pages/ Search-the-
ESC.aspx

45. h t t p ://www.escardio.org/about/welcome/Pages/Search-the-ESC.aspx
46. E S C  Web activity report Oct 2012 to Nov 2012. http://snack.to/

fukiqkmc


