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От какво зависи енергоразходът на миокарда?

1. Основна обмяна - енергоразход в условия на покой - до 20%;

2. Тензионна топлина - пропорционална на произведението отнапрежението в 
камерната стена (Т) и продължителността на периода наизоволуметрично 
съкращение (t) – k x T x t.

3. Външна работа на сърцето - тя зависи най-вече от площта на бримката
налягане/обем и от придадената кинетична енергия на потока;

Повишаването и на трите основни детерминанти на
сърдечната функция (преднатоварване,

контрактилитет и следнатоварване) увеличават
енергоразхода

Енергоразход = Основна обмяна + k x T x t + P x V + ½ 
mv2
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ЛК обем (ml)     Обемна работа (mm Hg . ml за g ЛК маса)

Модифицирана по Suga H., Clin Experi Pharm Physiol, 2003, 30, 580-585 и Duncker DJ&Bache RJ, Physiol Rev 88:1009-1086, 2008;
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Възникването на неравновесие между нуждите от на
миокарда от енергия и доставката й води до нарушения в 

миокардната функция

Доставка

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016

В миокарда < 5% от енергията е резултат от анаеробни
процеси. Обмяната на миокарда е изключително зависима
от кислорода - в условия на покой кислородната 
потребност е 20 пъти по-висока от тази в скелетните 
мускули иекстракцията на кислород е изключително 
висока (70-80%срещу около 40% в скелетните мускули).



"Конвертируемата валута" на миокарда е АТФ

В кардиомиоцита АТФ е необходим за:

1. Съкратителна активност
2. За транспорт
3. За синтез

Цикъл на Lymn-Taylor
Миокардът се нуждае от АТФ както
по време на съкращение, така и за

отпускането си!
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Външната работа на сърцето може да нарасне значително (3 до 5 пъти), въпреки 
относително ограничените резерви от химична енергия (АТФ).

Съдържанието на АТФ в сърдечния мускул е ниско (около 5 μmol/g тъкан), докато 
скоростта на хидролизата на АТФ дори и при покой е доста висока (около 30 μmol . g-1 . min-
1). В условия на покой пълният кръговрат на резерва от АТФ се осъществява за около 10 s; 
при големи натоварвания това време намалява до 2 s. Количеството АТФ, което се 
изразходва ежедневно от миокарда, е 15-20 пъти по-голямо от масатана сърцето. По тази 
причина митохондриите заемат около 30% от обема накардиомиоцита.

За разлика от неврона миокардът е "всеяден". Кардиомиоцитът може да ползва 
разнообразни източници на енергия: мастни киселини (обичайно 60 до 90% от 
енергоразхода), глюкоза, лактат, кетонови вещества, аминокиселини (в краен случай).

Все повече данни се натрупват, че субстратите са необходими не само за 
производството на АТФ, но и самите метаболити от биохимичните вериги са важни 
регулатори на клетъчните функции. Оттук промяната в концентрацията на 
субстратите повлиява и функциите на кардиомиоцита (напр. помпената функция) 
извън модулирането на производството наенергия.

Разкриването на интимните механизми на тези регулаторни ефекти позволява
да се търсят възможности за насочване на лечението към повлияване на 

миокардната енергетика и функции.
Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016S. C. Kolwicz Jr, , S. Purohit,, R. Tian.

Circulation Research, 2013; 113: 603-616



Обмяната на миокарда включва три етапа:
1. Оползотворяване на субстратите - постъпване на мастни киселини и глюкоза в кардиомиоцита, 

разграждане чрез β-окисление и гликолиза и включване на метаболитите в цикъла на трикарбоновите
киселини.

2. Окислително фосфорилиране и производство на енергия по хода на митохондриалната дихателна 
верига (фосфорилиране на АДФ и производство на АТФ).

3. Пренос на АТФ и неговото използване - механизмът на предаване на енергия се осъществява от 
креатин-киназната енергийна совалка.

R. Guzun, V. Saks, Int. J. Mol. Sci. 2010, 11 (3), 982-1019

Креатин-киназната система играе ролята 
на буфер. При намаляване на енергийните 
източници концентрацията на фосфо-
креатина намалява, но АТФ остава с 
нормална концентрация, докато нивото на 
АДФ се покачва.

Повишаването на концентрацията на 
АДФ блокира действието на ензими и води 
до нарушаване на миокардния 
метаболизъм с всички последици от това 
без да има промяна в концентрацията на 
АТФ.
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Миокарден метаболизъм

GLUT Глюкозен преносител
Pi     Неорганичен фосфат
ANT Аденин-нуклеотидтранслоказа
PCr Фосфокреатин
Cr Свободен креатин
CKmito Митохондриална креатин-киназа
CKMM Миофибрилерна кератин-киназа.

Етапите на миокардната обмяна са разделени 
пространствено.

Оползотворяването на субстратите се 
осъществява частично в цитозола (гликолиза), 
частично в митохондриите (β-окисление на МК).

В окислителното фосфорилиране са 
ангажирани комплексите на дихателната верига (I 
до IV), които пренасятелектрони от NADH към 
кислорода. Генерира се електрохимичен 
протонен градиент (ΔμH+) на нивото на
вътрешната митохондриална мембрана, NAD и 
вода. Протонният градиент поддържа F1,F0 -ATФ-
синтазата, която фосфорилира АДФ и 
произвежда АТФ. 
Декуплиращите белтъци (UCP) разкъсват 
връзката между дихателната верига и F1,F0-АТФ-
синтазата, при което се освобождава топлина и 
намалява производството на АТФ.

Креатин-киназната совалка осигурява преноса на 
произведената енергия към съкратителните 
органели и транспортните системи в клетката.Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Значение на калция за регулацията на 
миокардния метаболизъм Част от постъпилия в цитозола 

Са2+ от СР влиза в 
митохондриите с помощта на 
унипортър (MCU). 

Са2+ стимулира пируват-
дехидрогеназата (PDH) и други 
ензими от цикъла на Кребс, в 
резултат на което се увеличава 
образуването на NADH и се 
стимулира активността на 
дихателната верига.

Са2+ стимулира и совалката 
малат/аспартат, която поддържа 
резерва от NAD+ в цитозола.

Andrew N. Carley et al. Circulation Research. 2014;114:717-729

СР Саркоплазмен ретикулум
Mfn2 Митофузин 2 (поддържа близкото разположение на 
митохондриите и саркоплазмения ретикулум)
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-окисление на мастните киселини в кардиомиоцита
Субстрат за -окислението са неестерифицираните МК в 
плазмата или МК от ТГ в липопротеините с много ниска 
плътност (VLDL) и хиломикроните. 
МК постъпват в цитозола чрез дифузия или с помощта 
на транспортен мембранен белтък CD36/FATP.
В цитозола мастните киселини се активират от ацил-
КоА-синтазата (FACS).

Тиоестерът на МК с ацилКоА може да се насочи към 
синтез на сложни липиди (ТГ) чрез естерифициране или 
ацилната група да се прехвърли към карнитиновата 
совалка чрез специална трансфераза – карнитин-
палмитоилтрансфераза 1 (СРТ1). Комплексът 
ацилкарнитин се прехвърля към вътрешността на 
митохондрия, където отново се превръща в тиоестер на 
ацил-КоА от СРТ2.

По-голямата част от тиоестерите постъпват в цикъла на 
-окислението, при което се произвежда ацетил-КоА, 
NADH и FADH2. Ацетил-КоА по-нататък влиза в цикъла 
на трикарбоновите киселини (Кребс).

При определени условия митохондриалната 
тиоестераза (МТЕ) може да доведе до образуването на 
мастнокисели аниони (FA), които напускат 
митохондриалния матрикс чрез декуплиращ белтък 
(UCP).

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016
Gary D. Lopaschuk et al. Physiol Rev 2010; 90: 207-258

Карнитинова
совалка



Тъй като МК са по-редуцирани съединения от въглехидратите, те образуват 
повече АТФ/mol при окислението си (палмитат – 104 АТФ/mol, глюкоза – 34 
АТФ/mol).
„Кислородната цена“ обаче е много по-висока – за палмитат 2,8 mol АТФ/ 
/mol О2, за глюкоза – 3,17 mol АТФ/ /mol О2.
Разликата всъщност е още по-голяма in vivo (до 40-50%) заради ефекта на 
митохондриалните декуплиращи белтъци.

Kolvicz S. et al., Circ Res. 2013 Aug 16; 113(5)
Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Гликогеновите запаси на 
кардиомиоцита са твърде 
малки.

Основният ендогенен 
източник на МК за синтез на 
АТФ са ТГ от мастните капки.

Обмяната на миокарда е изключително гъвкава – съществуват много регулаторни възможности 
за превключване на „горивото“. Например по време на физическо усилие, когато скелетните 
мускули произвеждат голямо количество лактат, екстракцията на лактат в миокарда силно се 
увеличава. При дълготрайно гладуване или кетонова диета кетоновите вещества доминират в 
миокардния метаболизъм.
В експериментални условия перфузираният сърдечно-мускулен препарат променя използвания 
източник на енергия в зависимост от състава на перфузата. Тези изследвания потвърждават 
идеята за впечатляващата гъвкавост на метаболизма при различни физиологични и 
патофизиологични условия (обемно натоварване, променена доставка на кислород и/или 
субстрати).

Y. K. Tham, B. C. Bernardo, J. Y. Y. Ooi, K. L. Weeks, J, R. McMullen. Arch Toxicol, 2015, DOI 10.1007/s00204-015-1477-x

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016Hue and Taegtmeyer, Am J Physiol, 297, E578-E591, 2009



Роля на β-окислението на МК за липотоксичността и развитието на
инсулинова резистентност

При затлъстяване и диабет се повишават нивата на 
циркулиращите свободни МК (FFA) и на 
липопротеините с много ниска плътност (VLDL), 
което води до повишен приток на липиди към 
сърдечния мускул.

В цитозола се натрупват ТГ, дълговерижни 
ацилКоА, диацилглицерол и церамид.

Повишените нива на церамида 
предизвикват апоптоза и контрактилна 
дисфункция. Това е един от 
патогенетичните механизми на възникване 
на кардиомиопатията, която съпровожда 
диабета и затлъстяването.

Промените в обмяната в края на краищата 
водят до развитие на инсулинова 
резистентност.

Gary D. Lopaschuk et al. Physiol Rev 2010; 90: 207-258 Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



АМРК (Активирана от АМФ-протеинкиназа)

АМРК е ензим с широко 
разпространение в организма, който се 
активира при изчерпване на АТФ. Най-
голямо значение за активирането му 
има повишаването на отношението 
АМФ/АТФ. 

В миокарда АМРК активира -
окислението на МК и гликолизата чрез 
стимулиране на постъпването на 
субстрати и потискане на синтеза на ТГ 
и гликоген (енергозависим).

Някои други фактори също активират АМРК – лептин, адипонектин, метформин, дълговерижни 
МК (независимо от отношението АМФ/АТФ).

V. W. Dolinsky, J. R. B. Dyck Am J Physiol Heart Circ Physiol 2006;291:H2557-H2569
Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Сърцето на възрастния индивид отговаря на широкия спектър от стресори (исхемия, обемно 
натоварване, метаболитни нарушения – диабет, дислипидемия, затлъстяване, хипотироидизъм) 
с промяна в типа на обмяната и в съкратителната активност.

Първият сигнал е промяна в енергийните потоци с връщане към феталната генна програма.

Хиберниращият миокард е типичен пример за програмирано „преживяване“ на миокарда в 
отговор на намаляване на коронарния кръвен поток. Наблюдава се описаното „превключване“ 
към феталната програма, използване на глюкоза и значително натрупване на гликоген в 
хиберниращите кардиомиоцити.

Трансмисионна електронна микроскопия на миокард.
(А) от 5-месечен фетус; (B) от възрастен индивид. Във феталните кардиомиоцити сенаблюдават голям брой гранули 
(30% от обема на клетката), съдържащи гликоген. За миокардана възрастния индивид е характерно наличието на 
голям брой митохондрии и миофибрили,гликогенът е само около 2%.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4394867/

Taegtmeyer et al. Ann N Y Acad Sci. 2013 Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Хипертрофията увеличава работата на сърцето и нуждата от кислород, увеличава се дифузионното 
разстояние за кислорода и другите субстрати. От тази гледна точкаописаното превключване към 
глюкозния метаболизъм е адаптивно, защото намалявануждата от кислород (6 mol кислород за mol 
глюкоза) в сравнение с МК (23 mol кислород заmol палмитинова киселина).

Y. K. Tham, B. C. Bernardo, J. Y. Y. Ooi, • K. L. Weeks, J, R. McMullen. Arch Toxicol, 2015, DOI 10.1007/s00204-015-1477-x
Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016

Нормална структура и 
функция, използване на МК ЛК-хипертрофия, променена Са2+ 

обмяна, използване на глюкоза 
(фетална програма), фиброза 
(увеличена ангиогенеза, увеличена 
автофагия)

ЛК-дилатация, сърдечна 
дисфункция, апоптоза, 
електрофизиологични промени, 
маладаптивна генна експресия, 
екцесивна фиброза, несъответна 
ангиогенеза, автофагия и 
изчерпване на енергийните 
резерви



Ключов въпрос е дали метаболитното "ремоделиране" е 
адаптивно или маладаптивно за повишените нужди от 
енергия на декомпенсиралото сърце.

Независимо от етиопатогенезата, 
дълготрайните промени в 
метаболизма водят до нарушения 
в окислителния метаболизъм, 
увеличен оксидативен стрес, 
инсулинова резистентност, 
натрупване на липиди в 
кардиомиоцита и в крайна сметка 
до развитие на сърдечна 
недостатъчност.

Stephen C. Kolwicz, Jr et al. Circulation Research. 2013;113:603-616 Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Отношение фосфокреатин/АТФ при сърдечна недостатъчност
На базата на анализ на биопсичен материал 
от човешко сърце е установено, че в 
условия на напреднала сърдечна 
недостатъчност [АТФ] е с 25-30% по-ниска 
отколкото в здравото сърце.
Доказано е, че отношението ФКр/Ф е по-
чувствителен маркер по отношение на 
смъртността отколкото фракцията на 
изтласкване. 
С помощта на 31Ф-МР спектроскопия е 
изследвано отношението 
фосфокреатин/АТФ. У здравите индивиди 
това отношение е високо, у тези със 
сърдечна недостатъчност то намалява.
Болният с дилатативна кардиомиопатия и 
силно понижено отношение ФКр/АТФ  < 1 е 
починал 7 дни следизследването.

Тези наблюдения говорят повече вподкрепа на 
маладаптивна роля на превключванетокъм 
фетален метаболитен профил в дълготраен 
аспект.

Каплан-Майерови криви на смъртносттапри 
дилатативна кардиомиопатия взависимост 
от отношението ФКр/Ф.

Neubauer S. N Engl J Med 2007;356:1140-1151. Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Подобряване на ефективността на миокарда чрез намеса в метаболизма
Въпреки че при сърдечна недостатъчност 
постъпването на глюкоза е нормално (даже 
леко повишено) окислението на глюкозата  
намалява поради натрупването на лактат и 
блокиране на пируватдехидрогеназата. 
Адаптацията се превръща в маладаптация, 
когато острият стрес (исхемия и 
реперфузия) се насложи върху адаптивния 
отговор. Свръхпроизводството на протони 
(ацидозата) от увеличената гликолиза води до 
съкратителна дисфункция. 

Този факт обосновава приложението на 
медикаменти, които директно или индиректно 
стимулират окислението на пирувата чрез 
намаляване използването на МК: 
дихлорацетатът и вероятно L-карнитинът 
активират пируват-дехидрогеназния комплекс 
(PDH) като инхибират PDH-киназата. 
Ранолазинът и триметазидинът намаляват 
постъпването на МК в митохондриите, 
инхибират β-окислението на МК и индиректно 
стимулират PDH. 

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016

Doehner et al. JACC. 64: 1388-1400, 2014



Производни на никотиновата киселина като 
Аcipimox, значимо намаляват плазмените 
свободни МК чрез инхибиране на липопротеин-
липазата.

Etomoxir и oxfenicine инхибират CPT1, а 
perhexiline инхибира СРТ1 и 2 обратимо. Върху 
експериментални модели или при клинични 
проучвания е доказано подобряване на 
контрактилната дисфункция с Etomoxir, но 
проучването е спряно заради значително 
повишаване на чернодробните трансаминази.

Perhexiline е ефективен антиангинозен 
медикамент, използван през 70-те години на 
миналия век и изваден от производство заради 
чернодробна токсичност и полиневропатия. 
При добро титриране на дозировката в 
рандомизирано клинично проучване е 
доказано, че perhexiline прибавен към 
стандартната терапия подобрява ФИ, 
качеството на живота и отношението ФК/АТФ.

Подобряване на ефективността на миокарда чрез намеса в метаболизма

Doehner et al. JACC. 64: 1388-1400, 2014

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016



Метаанализ :Ретроспективен анализ при болни със сърдечна 
недостатъчност

Проучване Брой пациенти Критерии за включване Резултати
Gao et al60 955 Клинични (NYHA) LVEF  +7.37% (исхемична)

Ехокардиографски LVEF  +8.72% (неисхемична)

Обща патология LVESV  -10.37 mL

NYHA class  -0.41

Продължителност на физ. активност +30.26 сек

Hu et al61 545 Ехо-радионуклидна вентрикулография LVEF  +6.88%
LVESV  - 1 1.58 mL

Zhang et al" 884 Клинични (NYHA) LVEF +6.46%

Ехокардиографски LVESD -6.67 mm
Обща патология LVEDD -6.05 mm

Сърдечна патология NYHA class -0.57

Продължителност на физ. активност  +63.75 сек

Fragasso et al13 720 Сърдечно-съдова патология Обща смъртност  - 11 % (P = .015)
Обща/сърдечно-съдова смъртност ССС смъртност  -8.5% {P = .050)

Честота на хоспитализация  - 10.4% (5 години)

Преживяемост без хоспитализация   +7.8 месеца

Съкращения: LVEF, левокамерна фракция на изтласкване; LVESV, левокамерен краен систолен обем; LVESD, левокамерен краен систолен диаметър; LVEDD, левокамерен 
краен диастолен диаметър.

Tsioufis et al. Angiology, 2015, 66: 204-210

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016

Триметазидин и кардиопротекция
Триметазидинът е включен в насоките на ESC от 2013 г. за лечение на стабилната коронарна болест 
на сърцето. Той е известен на кардиолозите в продължение на повече от 40 години, като напоследък 
се „възражда“, получавайки „акредитация“ като допълнително лечение при болни със стабилна 
ангина, които не са повлияни от терапията от първата линия.
Триметазидинът има няколко механизма на действие, но основният е инхибиране на ензима 3-
кетоацил-КоА-тиолаза, който е последният ензим от веригата на β-окислението.



Метаболизмът осигурява енергийни източници, елементи за процесите на синтез в клетката, субстрати 
за протеиновите посттранслационни модификации (РТМ), за епигенетични модификации и за 
генериране на сигнали (глюкозо-6-фосфат, отношение АМФ/АТФ, ацилови, ацетилови и 
метилови радикали, които имат значение за епигенетичните модификации).

Учудващо е какво „презастраховане“ съществува в 
кардиомиоцита за производство на енергийни 
субстрати, субстратно конкуриране и 
посттранслационна модификация на регулаторните 
ензими (РТМ).

Всяко фармакологично „превключване“ на миокардната обмяна е голямо предизвикателство, защото 
може да предизвика нежелани промени в други метаболитни пътища, както и да провокира 
епигенетични модификации.

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016Editorial, J Mol Cel Cardiol 84 (2015) 129–132



Хипотетичен модел, който илюстрира молекулните основи на 
индуцирания от инсулин метаболитен стрес в кардиомиоцита у 
пациенти с лошо контролиран Т2Д (глюкозата и свободните МК в 
кръвта са едновременно повишени)

А. Инсулиновата резистентност предпазва клетката от 
свърнатоварване с метаболити като ограничава постъпването 
на глюкоза.
В. Прилагането на висока доза инсулин води до натоварване на 
клетката с глюкоза и до глюколипотоксичност, дихателната 
верига в митохондриите увеличава производството на 
оксирадикали, което причинява оксидативен стрес. Стимулира 
се производството на ТГ и гликоген и отлагането им в клетката. 
Увеличеното производство на оксирадикали, натрупването на 
липиди и потискането на АМРК активират и т.нар. инфламазоми, 
с което допълнително се уврежда миокардната клетка.
Става дума за специфичната група от пациенти с Т2Д със 
затлъстяване и инсулинова резистентност, които показват 
хипергликемия, рефрактерна на промените в начина на живот. 
Прилагането на висока доза инсулин при тях може да доведе 
до обратен ефект  в резултат на провокираната 
глюколипотоксичност в клетката. Този механизъм може да 
обясни и някои неочаквани резултати от големи клинични 
проучвания. 

Дали инсулиновата резистентност не е защитен механизъм при 
определени условия?

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016
Nolan C. et al. Diabetes 2015;64:673–686



Послание за дома

Глюкозата има благоприятен ефект върху сърдечната функция, акосе осигури 
окислението й в миокарда.

Лекарствата, които подобряват исхемичния толеранс илисредствата, които 
забавят програмираната клетъчна смърт, саобещаващи метаболитни интервенции в 
краткотраен аспект (насоченикъм повлияване на ензимната активност) или в 
дълготраен аспект(чрез намеса в генната експресия).

Обмяната на веществата е не само източник на енергия, но и на субстрати, които 
модулират различни клетъчни процеси и могат да предизвикат епигенетични 
модификации. 

 В бъдеще намесата в променения клетъчен метаболизъм вероятно
ще стане толкова съществена, колкото подобряването на променения
приток на кръв чрез реваскуларизация на исхемичното сърце.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Зимно училище по кардиология, Боровец, 2016
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