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(амлодипин), полиненаситени омега–3 мастни киселини, антихолестеролова медикация и други.
Особено впечатляващи и полезни са данните от редица обсервационни сърдечно-съдови проучвания, обзорите и ръководните линии (������������������������������
Guidelines��������������������
)�������������������
������������������
на новите диагностични и терапевтични подходи към стабилната и нестабилната каронарна болест,
острия миокарден инфаркт със ������������������������������������������������
ST����������������������������������������������
-елевация, лечението на сърдечната недостатъчност и ритъмните и проводните нарушения с медикация, радио-фреквентна аблация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор и ресинхронизираща терапия.
Педиатричната кардиология е представена много добре със съвременна клинична реализация, ефективна медикация, разширен съвременен обем на инструментална
катетър-базирана терапия, особено в областта на конгениталната кардиопатология.
Правят значително впечатление новите терапевтични подходи, които са в клиничен опит с приложение на стволови клетки при лечението на сърдечни заболявания и по-специално на остър миокарден инфаркт (експериментални и ранни клинични
резултати).
Позволяваме си да вярваме, че предлаганото съвременно ръководство ще бъде
полезно за широк кръг лекари на обща медицинска практика, интернисти, педиатри,
кардиолози и студенти-медици от последните курсове.

06.01.2006 г.

Ил. Томов д.м.н.
Национална кардиологична болница



Предизвикателства
в профилактиката на сърдечносъдовите заболявания

Заглавието на моята лекция е „Предизвикателството за Европа” – предизвикателството да профилактираме изявата на сърдечно-съдовите заболявания.
Бих искал да започна с данните от доклада на Световната здравна организация
относно предвижданата тенденция за промяна на смъртността по причини до
2020 г. В световен мащаб се очаква драматично нарастване на честотата на
смъртните случаи поради неинфекциозни болести, по-специално атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания, и понижение на смъртността от инфекциозни болести. И тази тенденция е водеща в страните с голямо население като
Китай, Индия и др., които са в период на икономически преход и приемат западния
начин на живот, характеризиращ се с повишена честота на атеросклеротичните
заболявания. Въпреки че честотата на атеросклеротичните заболявания се понижава в много западни страни, общата честота на тези заболявания в световен
мащаб има тенденция към нарастване. Но това не е неизбежно.
Наблюдава се повече от десетократна разлика по отношение на заболяемостта, и за мъже, и за жени, между различните страни. При миграция на хората от страна с ниска честота на коронарните заболявания към страна с висока
честота, те попадат под риска, съответен на новите условия. И тази картина
не е статична. Наблюдават се драматични промени в смъртността по повод на
коронарната болест на сърцето. В повечето икономически развити страни се
наблюдава понижение на смъртността от коронарна болест на сърцето, но тази
смъртност рязко се повишава в страните с развиваща се икономика, особено в
страните от източна Европа. Например в Румъния, където се наблюдава най-голямото нарастване на смъртността от коронарна болест на сърцето, очакваната
продължителност на живота при мъжете понастоящем намалява. В страните, в
които се наблюдава понижение на честотата на смъртността поради коронарна сърдечна болест, се увеличава очакваната продължителност на живота и за
мъжете, и за жените. Тези драматични промени се наблюдават в рамките на едно
поколение, което е силен аргумент в полза на водещата роля на начина на живот
по отношение на развитието на атеросклерозата и нейните усложнения спрямо
генетичните фактори.
Ние знаем много за етиологичните причини на атеросклерозата и нейните усложнения. Проучването Interheart е проведено в 52 страни и в него са изследвани 15 152 пациенти с миокарден инфаркт, съпоставени със същия брой контролни
случаи. Това проучване е най-голямото по рода си, проучващо рисковите фактори
за миокардния инфаркт. Тези фактори са съотношението а���������������������
poB������������������
/а����������������
poA�������������
-1, настоящо
тютюнопушене, диабет, хипертония, абдоминално затлъстяване, всички свързани със значителен риск за развитие на миокарден инфаркт. И обратно, ежедневната консумация на плодове и зеленчуци, повишената физическа активност
Предизвикателства в профилактиката
на сърдечно-съдовите заболявания
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Проф. Дейвид Ууд
Имперски колеж, Лондон, Великобритания

Асимптомна
болест

8

OR (99% CI)

П р е в а н ти в н а к а р д и о л о г и я

и умерената употреба на алкохол се асоциират с понижен риск за развитие на
миокарден инфаркт. Всички тези фактори са добре известни. Но това, което не
се оценява достатъчно, е че взаимовръзките между тези фактори и рискът за
развитие на заболяване за много от тях е продължителен. На фиг. 1 е представен
рискът от миокарден инфаркт и разпределението на съотношението а���������
poB������
/а����
poA�
по десетилетия. С нарастването на това съотношение нараства и рискът от
развитие на миокарден инфаркт. Няма ниво на съотношението а����������������
poB�������������
/а�����������
poA��������
, което
да не е свързано с никакъв риск от настъпване на миокарден инфаркт. Тези данни отправят голямо предизвикателство към широко разпространеното схващане, според което можем да разпределим хората в две групи – такива, при които
има изразена хиперлипидемия, свързана с повишен риск от миокарден инфаркт,
и такова, при които липидните нива не са повишени над нормите. Няма ниво на
липидите, което да не е свързано с риск от настъпване на миокарден инфаркт.
От голямо значение е установеният в проучването факт, че на тези значими
рискови фактори за миокарден инфаркт се базира по-голямата част от общия
популационен риск. С други думи, при наличие на комбинация от всички тези рискови фактори се прогнозира риск за настъпване на миокарден инфаркт около 90%.
Следователно ние ясно разбираме основните етиологични причини за атеросклерозата и нейните усложнения. И ако притежаваме възможността да повлияем
тези рискови фактори в общата популация и в популацията на нашите пациенти,
бихме могли да очакваме профилактичен ефект по отношение на преждевременната изява на сърдечно-съдовите заболявания.
В тази лекция ще обърна внимание на три групи – на първо място, симптоматичните пациенти на лечение, на второ място – най-обширната група хора,
при които отсъства симптоматика, но е налице висок риск за развитие на атеросклеротично заболяване, и накрая ще обърна внимание на профилактиката на
атеросклеротичната болест в общата популация (фиг. 2).
Разполагаме с препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, съвместно изготвени от големите европейски кардиологични асоциации,
представени от водещи специалисти в областта на кардиологията, липидологията и диабетологията. В тези препоръки са дефинирани приоритетите на профилактиката, целевите органи и нива, обекти на терапията (фиг. 3).
Приоритетите – на първо място са пациентите с установена атеросклероза. И без да ги търсим активно, те идват при нас с оплаквания – с гръдна болка, със
симптоми на мозъчна исхемия, със симптоми на клаудикация. Без значение е коя съдова зона е била първоначално засегната от атеросклерозата. Атеросклерозата
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фиг. 1. INTERHEART - Аполипопротеин B/A-1 и фиг. 2. Превенция на атеросклеротичната
остър миокарден инфаркт
сърдечно-съдова болест
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Здравословен начин на живот
Други рискови фактори:
• Индекс на телесна маса 20–25 kg/m2
• Обиколка на талия <102cm за мъже и <88cm за жени
• Артериално налягане < 140/90 mmHg (130/80 mmHg за болни с диабет)
• Общ холестерол < 5.0 mmol/l (190 mg/dl) при болшинството, < 4.5 mmol/L (175 mg/dl) при високорискови
• LDL хол < 3.0 mmol/l (115 mg/dl) при болшинството, < 2.5 mmol/l (100 mg/dl) при високорискови пациенти
• Добър гликемичен контрол при диабет
Кардиопротективна медикаментозна терапия

фиг. 3. Общи цели на сърдечно-съдовата профилактика (2003)
Предизвикателства в профилактиката
на сърдечно-съдовите заболявания
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засяга цялата артериална система и при всички тези пациенти е подходът е един
и същ – интензивна промяна на начина на живот и съответно лечение. Втората и
най-голяма група е групата на пациентите, които към момента са асимптоматични, но при които има повишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване
в близко бъдеще. Тези хора не идват сами при нас, ние трябва да ги открием чрез
скрининг на асимптоматичната популация за сърдечно-съдови рискови фактори.
Към третата група се отнасят близките роднини на пациенти с преждевременно
настъпила атеросклеротична болест.
Таблицата за оценка на риска от сърдечно-съдово заболяване, възприета в
Европа, се използва за идентифициране на пациентите, които, поради налични
рискови фактори, са с повишен риск за настъпване на фатален сърдечно-съдов
инцидент. Въз основа на данните за възрастта, пола, нивото на кръвното налягане и съотношението на общ/�����������������������������������������������
HDL��������������������������������������������
-холестерол, лекарят може да оцени 10-годишния риск за настъпване на фатален сърдечно-съдов инцидент. Рискът е много
нисък за пациентите, попадащи в зоните, обозначени в зелено, и много висок за
тъмночервените зони. Определихме 5% ниво на риска за достатъчно високо, за
да се пристъпи към медикаментозна терапия. За всички тези пациенти ние определихме общи профилактични цели, започвайки от здравословен начин на живот,
постигане на дефинираните целеви стойности за индекса на телесната маса,
обиколката на талията, кръвното налягане, нивото на холестерола и глюкозния
контрол при диабетиците. В случаите, при които целевите стойности за някой
от параметрите не може да бъде постигнат чрез промяна в начина на живот, е
целесъобразно назначаването на медикаментозна терапия. За пациентите с установена атеросклеротична болест, които са с най-висок приоритет, имаме много
ясно дефинирани цели по отношение на начина на живот и рисковите фактори.
В проучването ������������������������������������������������������������
EUROASPIRE��������������������������������������������������
II�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
, проведено в 15 страни и 47 центъра в Европа,
ние изследвахме пациенти с коронарна болест, за да оценим доколко успешно е постигането на целевите стойности за рисковите фактори и начина на живот. От
5555 пациенти, изследвани в проучването, установихме, че 21% са пушачи, 31%
страдат от затлъстяване (����
BMI� ����
>30 ����
kg��
/�
m2), при 51% не са постигнати целевите
стойности на артериалното налягане (≥140/90 �������������������������������
mmHg���������������������������
), 58% не са достигнали целевите нива на холестерола (≥5 ���������������������������������������������
mmol�����������������������������������������
/����������������������������������������
l���������������������������������������
) и 20% страдат от диабет. Неуспешният
контрол на тези рискови фактори поставя пациентите в категорията на висок
риск за настъпване на сърдечно-съдов инцидент и не само коронарен инцидент,
но и инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречна недостатъчност. И въпреки
че лекарите са назначили медикаментозно лечение при всички тези пациенти – аспирин (68%), бета-блокери (63%), понижаващи липидните нива медикаменти (61%),
АСЕ-инхибитори (38%), антикоагуланти (7%), повечето от тези пациенти не са
постигнали целевите нива за кръвното налягане и серумните липиди. Причина за
това е предписанието на тези медикаменти в тяхната най-ниска доза и липсата
на титрация до доза, която да е ефективна по отношение на целевото ниво. Сле-
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дователно, реалното предизвикателство е да бъде повишен стандартът на дългосрочното медикаментозно лечение на пациентите, страдащи от атеросклеротично заболяване с цел повлияване на техния и на семействата им начин на живот
и достигане на целевите стойности на кръвното налягане и липидните нива.
Да разгледаме втората, най-голяма група от видимо здрави хора, които са
с повишен риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване. Повечето лекари са
обучени да мислят за рисковите фактори като за заболявания – затова говорим
за заболяването хипертония, за заболяването хиперлипидемия, дислипидемия или
диабет. И, разбира се, има специалисти по хипертония, хиперлипидемия, диабет.
Но всеки от тези фактори – кръвно налягане, холестерол, глюкоза, е с непрекъснато разпределение в популацията и за всяко ниво на всеки от тези рискови фактори съществува определен риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване.
Този важен момент е илюстриран на фиг. 4, на която е представена зависимостта между съотношението общ/��������������������������������������������
HDL�����������������������������������������
-холестерол и 10-годишния риск за настъпване на фатален сърдечно-съдов инцидент. Така например за мъж на 50 години,
непушач, със систолно артериално налягане 120 mmHg�����������������������
���������������������������
, рискът постепенно нараства в зависимост от разпределението на стойността за съотношението
общ/�����������������������������������������������������������������������
HDL��������������������������������������������������������������������
-холестерол. Ако този мъж е пушач и систолното му кръвно налягане е
160 mmHg������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
, рискът за развитие на фатален сърдечно-съдов инцидент е представен чрез най-горната линия на графиката. С други думи, за човек със стойност
7 за отношението общ/������������������������������������������������������
HDL���������������������������������������������������
-холестерол рискът е по-нисък в сравнение с човек,
за който стойността на това съотношение е 3, но са налични и други рискови
фактори. Въпросът е кой от двамата трябва да получава медикаменти, понижаващи липидните нива – този, който е с повишено съотношение на общ/����
HDL�холестерол или този с по-ниско ниво на общ/����������������������������������
HDL�������������������������������
-холестерол, но с по-висок общ
риск поради наличие на допълнителни рискови фактори? И нашето становище,
залегнало и в европейските препоръки, е, че лекарите трябва да оценяват общия
сърдечно-съдов риск на пациентите, а не отделните рискови сами за себе си. Тъй
като етиологията на сърдечно-съдовите заболявания е мултифакторна и тъй
като рискът, свързан с всеки отделен фактор, е определен от мултипликативните ефекти на другите рискови фактори, интензитетът на терапията трябва
да бъде определен от нивото на абсолютния, общ мултифакторен риск, а не от
нивата на отделните рискови фактори. Лекарят не трябва да търси отговор на
въпроса страда ли от хипертония този пациент или страда ли от дислипидемия
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фиг. 5. Разпределение на систолното артериално налягане, риска от КБС или инсулт, и
броя на болестните събития във връзка с артериалното налягане през период от 13.5 годишно проследяване на 855 мъже на възраст
50 год при включването.
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този пациент или диабетик ли е този пациент, а трябва да си зададе въпроса
какъв е общият сърдечно-съдов риск за този пациент? За оценка на общия сърдечно-съдов риск можем да използваме тази таблица на коронарния риск, а така
също и много алгоритми и компютърни програми, които са на разположение на
лекарите.
Нека да дам един пример. Мъж на 55 години, ниво на общия холестерол 5.6
mmol��������������������������������
/�������������������������������
l������������������������������
, ниво на HDL�����������������
��������������������
-холестерола 0.8 ���������������������������������������
mmol/l, съотношение общ/���������������
HDL������������
-холестерол
>6. Нуждае ли се този пациент от лечение с медикаменти, понижаващи липидните нива? Отговорът на този въпрос зависи от общия сърдечно-съдов риск за
пациента. При използването на Таблицата на коронарния риск 10-годишният му
риск варира от 3 до 19% в зависимост от наличието на други рискови фактори.
При тези нива на липидите и сърдечно-съдов риск 3% няма индикации за понижаваща липидните нива терапия. Но за пушач с повишено кръвно налягане при тези
липидни нива има пълно основание за назначаване на липидопонижаваща терапия.
Граничното ниво за лечение, определено в европейските препоръки, е 5% риск за
развитие на фатален сърдечно-съдов инцидент. По този начин лекарят може да
вземе предвид всички рискови фактори за пациента, да изчисли общия риск за
развитие на сърдечно-съдово заболяване и след това да предприеме съответни
мерки за контрол на рисковите фактори. Чрез използването на този подход ние
можем да определим онази част от популацията, при която рискът е повишен до
степен, изискваща медикаментозна терапия. За илюстрация на този факт представяме данни от популационно проучване, проведено в Ирландия, включващо
1018 пациенти на възраст 50-69 години. При 14% от тези пациенти е установено
сърдечно-съдово заболяване. Използвайки фрамингамския алгоритъм за оценка
на риска, изследователите са определили субпопулация от пациенти с различно
ниво на риска, при които е потенциално необходима медикаментозна терапия.
Така например при ниво на риска 30% за 10-годишен период фатален или нефатален сърдечно-съдов инцидент се очаква да настъпи при всеки един от трима
пациенти. Ако се приеме по-нисък праг за лечение на пациентите, например 20% за
10-годишния риск, вероятността за развитие на сърдечно-съдово събитие става
1:5, тогава показания за терапия има при 27% от пациентите в популацията. Ако
още повече се понижи границата на риска, например на 15% за 10-годишния риск,
медикаментозна терапия трябва да бъде назначена при 37%, приблизително 1/3
от популацията пациенти. Във Великобритания е прието ниво на риска 20% за
развитие на фатален или нефатален сърдечно-съдови инцидент в следващите
10 години. Това означава, че при приблизително ¼ от популацията на възраст над
50 години има индикации за назначаване на кардиопротективна медикаментозна
терапия. Каквото и ниво на риска да избере лекарят, може да бъде сигурен, че
ще получи максимално добри резултати от назначената терапия, тъй като тя
е насочена към пациентите с най-висок риск. И както при пациентите с изявена атеросклероза, при които не са постигнати прицелните нива, определени в
препоръките, същият проблем дори в по-голяма степен съществува в общата
практика по отношение на контрола на рисковете при асимптоматични индивиди. Данните от Великобритания показват, че само 14% от пациентите с диагностицирана хипертония достигат прицелните стойности <140/90 mmHg������
����������
. При
почти половината от пациентите (44%) артериалното налягане е в границите
140-159/90-99 mmHg����������������������������������������
��������������������������������������������
, при 37% е в границите 160-199/100-109 ��������������������
mmHg����������������
, а при 5% е артериалното налягане е ≥200/≥110 mmHg������������������������������������������
����������������������������������������������
. Въпреки че тези пациенти са на терапия,
те не са постигнали прицелните стойности за кръвното налягане. Следователно
предизвикателството при терапията на пациентите без симптоматика, но с
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висок риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване, е от двукратно: на първо
място правилното идентифициране на онези пациенти, които действително се
нуждаят от терапия въз основа на определения общ сърдечно-съдов риск, и на
второ място, след идентифицирането им, ефективно повлияване на начина на
живот и рисковите фактори до постигане на целевите нива, заложени в препоръките.
Накрая нека разгледаме популацията в цялост и предизвикателствата за
профилактиката на това ниво. Тази (фиг. 5) е много важна, тя демонстрира взаимоотношението между нивото на кръвното налягане и риска от развитие на
сърдечно-съдово заболяване. Добре известно е, че с нарастването на нивото на
кръвното налягане расте и сърдечно-съдовият риск. На фигурата е представено разпределението на кръвното налягане сред населението и намаляването на
частта от населението с много високо кръвно налягане. Ако интегрираме риска
с разпределението на кръвното налягане, можем да изчислим честотата на сърдечно-съдовите инциденти. На фигурата е представена и честотата на сърдечно-съдовите инциденти в популацията. И тук се наблюдава парадокс – въпреки
че хората с много високи стойности за артериалното налягане са с много висок
риск, те не допринасят за значителното повишение на честотата на инцидентите, тъй като броят им е малък. А пациентите с по-нисък риск, със систолно
кръвно налягане около 140 ��������������������������������������������������
mmHg����������������������������������������������
, са причина за много по-широко разпределение
на инцидентите в популацията, тъй като броят им е относително много по-голям. Следователно, дори ако като лекари сме перфектни в идентифицирането на
всички тези пациенти с висок риск и успяваме ефективно да понижим кръвното
им налягане до целевите стойности, определени в препоръките, въздействието
ни върху общата инцидентност ще бъде много скромно. Предизвикателството
по отношение на общата популация е да променим начина на живот, който ще промени разпределението на кръвното налягане към по-ниски стойности. Понижение
на кръвното налягане с няколко милиметра живак при всеки пациент в общата
популация ще има много по-голям ефект върху редукцията на общата сърдечносъдова заболеваемост отколкото постигането на таргетните стойности при
пациентите с много високо кръвно налягане.
Ако разгледаме общото разпределение на рисковите фактори в общата популация, например тютюнопушене, затлъстяване, ще установим големи разлики
между отделните страни сред възрастните. Заключението от наличните данни
е, че е възможно да променим навиците в общата популация. Големи разлики има
между отделните страни и по отношение на физическата активност – и отново посланието е, че е възможно да се променят стереотипите на физическата
активност на населението. Комбинацията от прием на храна, богата на наситени мазнини, и заседналия начин на живот е причина за значително повишение на
честотата на затлъстяването и особено на централния тип затлъстяване. И
още веднъж, наблюдават се много големи различия в разпределението на затлъстяването между отделните страни, което отново подчертава възможността
за въздействие върху този рисков фактор. Великобритания е сред страните
с най-голяма честота на затлъстяване, засягащо и децата, при които за първи
път вече установяваме и диабет. Вървейки по улиците в моята страна, за мен
е очевидно, че затлъстяването е проблем на Великобритания. Поразително е, че
младите хора, които видях в България, са по-стройни. Безпокойството, свързано
с начина на живот, с тютюнопушенето, със затлъстяването, бе причина за организиране на конференция, организирана от Европейското дружество по кардиология и Европейската комисия. Бе наречена „Промоция за здраво сърце” и нейна
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цел бе постигането на консенсус относно популационните и медикаментозните
стратегии за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. На тази конференция Европейският съвет прие множество важни заключения и най-важното
сред тях – за Европейският съюз от най-голямо значение е постигането на възможно най-високо ниво на човешкото здраве, което е основна предпоставка за
високото качество на живот. Европейският съюз покани страните-членки да разработят стратегия за промоция на сърдечно-съдовото здраве както в общата
популация, така и в популацията на пациентите, страдащи от сърдечно-съдово
заболяване и тези с най-висок риск за развитие на такова. Един от най-значимите
аргументи в полза на тази стратегия е, че това е ефективна по отношение на
цената обществена инвестиция, тъй като здравото общество е икономически
продуктивно общество.Европейският съвет препоръча разработването на базирани на доказателства и икономически целесъобразни профилактични програми, с
други думи – да подобрим стандартите в терапията на пациентите с установена атеросклеротична болест, а така също и на онези с висок риск за развитие на
заболяване. Всеки лекар трябва да бъде в състояние да следва националните препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. И отговорността
на медицинските организация – по кардиология, хипертония, диабет и др. и наша
отговорност като лекари и специалисти е да изготвяме такива препоръки и да
информираме колегите си относно терапевтичните резултати, които очакваме
за нашите пациенти.
Наскоро, през юни, бе обявена европейска програма за здравето на сърцето,
позната като Люксембургска декларация, която практически превежда заключенията на съвета на Европейския съюз в практически стъпки за ежедневната клинична практика.
В заключение, профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания днес е реалност. Притежаваме множество научни доказателства, които дефинират основните етиологични причини за атеросклеротичната болест и нейните усложнения. Като лекари ние се нуждаем от множество терапевтични възможности,
чиято възможност относно понижението на сърдечно-съдовата заболяемост
и смъртност е потвърдена в големи клинични проучвания, и наша лекарска отговорност е да реализираме тези доказателства в ежедневната практика. Нашият принос като лекари по отношение профилактиката на сърдечно-съдовата заболяемост може да бъде много скромен, но като граждани ние също имаме
отговорности – политическа ангажираност, той като политиците притежават
възможността за изготвяне на обществени програми, които могат да понижат
сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност. Носим отговорността да се грижим за пациентите, а така също и за децата и ако не успеем да убедим нашите
политици във важността на програмите, гарантиращи общественото здраве,
заболяванията ще се предават от поколение на поколение.

Принципи на профилактика на
сърдечно-съдовите заболявания
акад. Илия Томов
Национална кардиологична болница

Основно направление – първична и вторична профилактика на атеросклеротичната съдова болест: кардиоваскуларна, церебро-васкуларна (вкл. каротидна), аортна,
мезентериална, рено-васкуларна, периферно-артериална (съдове на крайниците).
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Основни атерогенни рискови фактори
с най-голяма патогенност:
o	 Дислипидемии – повишено ниво на LDL-холестерола, понижено ниво на HDL-холестерола
o	Артериална хипертония
o	Тютюнопушене
o	 Хранене с продукти, богати на холестерол
o	 Диабет
o	 Намалена физическа активност – обездвижване
o	 Хормонални нарушения при жени – дисестрогенемия
o	Злоупотреба с алкохол – алкохолизъм (“алкохолно сърце”)
o	 Психосоциален стрес
o	 Други рискови фактори за атеросклеротична болест на коронарните артерии:
хомоцистеин, липопротеин (a), повишено ниво на фибриногена и инхибитора на
активатора на плазминогена.
Принципи на сърдечно-съдовата профилактика
Терапевтична класификация на атерогенните рискови фактори
I.	Рискови фактори, при които терапевтичните интервенции са с доказан ефект
за редуциране на честотата на коронарната болест на сърцето (КБС):
o	Тютюнопушене
o	LDL-холестерол
o	 Хипертония
o	ЛК-хипертрофия
II. Тромбогенни рискови фактори за КБС: хомоцистеин, липопротеин (a), фибриноген и инхибитор на активатора на плазминогена.
III.	Рискови фактори, за които лечебните интервенции със значителна вероятност редуцират честотата на КБС: захарен диабет, физически инактивитет,
намалено ниво на HDL-холестерола, затлъстяване, постменопаузен статус.
IV. Рискови фактори, при които интервенциите могат да редуцират честотата
на КБС: психосоциални фактори, триглицериди, липопротеин(a), фибриноген и инхибитор на плазминогеновия активатор, хомоцистеин, оксидативен стрес (оксидация на LDL-холестерола)-лечение с каротен; прием на алкохол (в малки количества
има антиатеросклеротичен ефект, повишава нивото на HDL-холестерола).
V. Немодифициращи се рискови фактори: възраст, пол, раса, ръст.
Принципи на профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
I.	Атеросклеротична (коронарна) сърдечно-съдова болест
20

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Принципи на профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
Стратегии за превенция на КБС
o Хипертонията, дислипидемиите и тютюнопушенето са чести в нашата
страна. Те са трите най-големи фактори, съдействащи за изключително повишения риск за развитие на атеросклеротична КБС.
o	Лечението на тези коригируеми рискови фактори могат значително да редуцират честотата на КБС.
o	Най-ефикасната стратегия е съчетанието на:
1.	Таргетна (целева) профилактика на индивиди с висок риск
2. Популационна (широк обхват от население) профилактика
o	Вторичната профилактика на КБС е също разходно-ефективна стратегия
със значителен медико-социален аспект.
o	Смъртността от КБС се намали с >50 % (USA) през последните 30 години в
резултат на антихипертензивна, антихолестеролова, антиникотинова, антиобезна, антиимобилизираща и антистресова терапия.
Скрининг на холестерола и неговата роля в първичната превенция
на атеросклеротичната сърдечно-съдова болест
o	Лабораторни тестове за оценка на атеросклеротичния сърдечно-съдов риск
o	Аполипопротеини Lp (a)
Принципи на профилактика
на сърдечно-съдовите заболявания
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	Ранно откриване и лечение на атерогенните дислипидемии (повишено ниво на
LDL-холестерол, понижено ниво на HDL), диета, терапия със статини, фибрати.
II.	Артериална хипертония
	Ранно откриване и лечение за цял живот: понижен прием на NaCl, терапия с
АСЕ-инхибитори или ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ), диуретици, бетаблокери, калциеви антагонисти, α-блокери.
III.	Кардиомиопатии:
Ограничение на консумацията на алкохол (забрана), елиминиране на други токсикози.
Основно заболяване (+ / -)
	Терапия с кортикостероид (постмиокардитни, имунни)
	Терапия с АСЕ-инхибитори, АРБ
	Терапия с бета-блокери
IV.	Миокардити – остри, подостри/хронични
бактериални инфекции – антибиотици
вирусни - антивирусни ваксини/серуми
автоимунни – терапия с аспирин/кортикостероиди
елиминиране на фокални огнища
V.	Ревматизъм/ревмокардит – първична и вторична профилактика.
Пеницилин за β-стрептококовата инфекция (ангина, фарингит): продължителна профилактика
	Еритромицин или амоксицилин за първична и вторична профилактика
тонзилектомия?
	Ацетизал: дълготрайна първична и вторична профилактика.
VI.	Клапни сърдечни пороци: ревматични, дегенеративни, вродени и придобити
	Антибактериална профилактика; ревматична активност: антибиотик/аспирин 0,5-1 g/ден. При показания – интервенционална катетър-базирана или клапна операция.
VII. Инфекциозен ендокардит – антибактериална антибиотична терапия в големи
дози и дълготрайна антибиотична профилактика. Операция – при рефрактерност и рецидиви.

o	Други лабораторни тестове, потенциални предиктори за риска за развитие
на КБС
Неинвазивни съдови изобразителни техники (ЕхоКГ, магнитен резонанс) за
оценка на сърдечно-съдов риск.
Количествена оценка на атеросклеротични лезии: задебеляване на интимата
на a. carotis, калцификация на атеросклеротичните плаки.
Електронно-лъчева СТ – количествена оценка на коронарните калцификации. Те
имат висока корелация с обширността на атеросклеротичните плаки.
Първични (вродени) нарушения
на липопротеиновия метаболизъм
I.	Нарушения, свързани с триглицеридите (ниво >1000 mgm/dl).
А.	Фамилна хиломикронемия, синдром на липопротеин-липазен дефицит и аполипопротеин СН-дефицит.
Б. Хиперлипопротеинемия тип V.
II. Нарушения, сварзани с триглицериди (нива от 200 до 1000 mgm/dl)
А.	Фамилна дисбеталипопротеинемия (хиперлипопротеинемия тип III)
Б.	Фамилна комбинирана хиперлипидемия
В.	Фамилна хипертриглициридемия
Г. Дефицит на хепатална липаза.
III. Нарушения, свързани с триглицериди (нива < 200 mgm/dl)
А.	Фамилна хиперхолестеролемия
Б. Хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия
В. Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия
Г.	Фамилен дефектен аполипопротеин В 100
Д. Полигенна хиперхолестеролемия.
IV. Нарушения на метаболизма на HDL
Първични нарушения, причина за ниски нива на HDL-холестерола.
Класификация на липопротеиновите фенотипове на Frederickson и Levy
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Диета, хранителни навици, затлъстяване
Диета за редукция на КБС
Редукция на LDL-холестерола, триглицеридите и КБС като крайна точка с диета и физически усилия.
Ръководни линии за диета
(NatiОnal Cholesterol Education Program, NCEP)
Цели:
1. Редукция на повишеното ниво на наситени мастни киселини
2. Редукция на повишения прием на общи мазнини
3. Редуциране на ексцесивния прием на холестерол с храната
4. Превенция или редуциране на наднорменото телесно тегло.
-

Холестерол-понижаващи интервенции
Ненаситени мастни киселини
Полиненаситени мастни киселини
Мононенаситени мастни киселини

Ниски (малки количества) масти. Високи въглехидратни диети
Диетични, недигестивни (несмилаеми) растителни въглехидратни храни (вегетариански диети)
Диетични влакнести храни: овесени трици, смоли, някои плодове, зеленчуци,
пектин.
22
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Допълнителни диетични фактори
- Кафе - нефилтрираното варено кафе има богата липидна фракция. Тя липсва
във филтрираното кафе.
- Чесън – няма сигурни данни за антихолестеролов ефект.
Диетични фактори, повлияващи нивото
на HDL-холестерола и нивата на триглицеридите
- HDL-холестеролът има протективен ефект срещу атеросклерозата
- Триглицериди – повишените нива на триглицеридите имат атерогенен
ефект
- Прием на алкохол – алкохолът повишава нивата на триглицеридите и VLDL.
Малките количества алкохол редуцират честотата на КБС. Жените са с повишена миокардна чувствителност към алкохол (КМП).
-	Рибено масло и КБС – повечето проучвания са негативни. Няма ефект за първична профилактика на КБС.

Затлъстяване и сърце
Сърдечният дебит и кръвният обем се повишават при кръвоснабдяването на
повишената мастна тъкан.
Систоличната функция е запазена дори при маркантно затлъстяване. Затлъстяването подтиска диастоличната функция и стимулира ЛКХ паралелно на хипертонията.
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И СЪРЦЕ
Ефекти на маркантното затлъстяване върху сърдечната функция
ЛКХ

Ексцентрично
увеличение

Удължаване
на QT интервал

Ефекти на затлъстяването и атеросклерозата
Инсулинова
резистентност

Хипертония

Диабет

Дислипидемия
Повишени ТГ; Нисък HDL

Заключение
o	 Първичната и вторичната профилактика на атеросклеротичната сърдечносъдова болест е добре проучена и има умерена до значителна ефективност.
o	 Много животи могат да бъдат спасени и значително удължени, ако се провежда все по-ефективна първична и вторична сърдечно-съдова профилактика.
Принципи на профилактика
на сърдечно-съдовите заболявания
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Затлъстяване, липиди, КБС и ССБ
Затлъстяване
Дефиниция:
o	 Над 85% от мъжете и жените на възраст 20-29 г.;
o	 за мъже ИТМ (индекс на телесна маса) е >27.8 kg/m2
o	 за жени ИТМ > 27.3 kg/m2
o	ИТМ = тегло/ръст2
o	Абдоминално затлъстяване – мъже
o	Глутеално-феморално затлъстяване – жени
o	 Болестно затлъстяване. Клас 4 затлъстяване е предпочитан термин, означаващ ИТМ над 40.

ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СПОРЕД
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕПОРЪКИ
доц. Жанет Георгиева
Медицински университет, Варна
Целите на превенцията при пациенти с установени сърдечно-съдови заболявания и хора с висок риск са:
• преустановяване на тютюнопушенето;
• избор на здравословни храни;
• физическа активност;
• индекс на телесната маса <25kg/m2;
• артериално налягане <140/90mmHg при повечето и <130/80mmHg при определени групи (фиг. 1, 2).
Хиперлипидемия

Тютюно- Захарен диабет, Хипертония
пушене
метаболитен
синдром

Ендотелна
дисфункция

ОБЩО:
Тотален холестерол под 5.0 mmol/l (190 mg/dl)
LDL-холестерол
под 3.0 mmol/l (115 mg/dl)
HDL-холестерол
над 1.0 mmol/l (40 mg/dl) при мъже
и 1.2 mmol/l (46 mg/dl) при жени
Триглицериди
под 1.7 mmol/l (150 mg/dl)
ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС ССЗ ИЛИ ЗД

Хемостаза ↑, ТХА2 ↑, PG2 ↓
NO ↓, Тромбин ↑

Тромболиза ↓
tPA2 ↓, PAI-1 ↑
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фиг. 1. Рискови фактори

Тотален холестерол под 4.5 mmol/l (175 mg/dl)
LDL-холестерол
под 2.5 mmol/l (100 mg/dl)

фиг. 2. Прицелни нива  на кръвните липиди
според новите европейски гайдлайни

Цели на препоръките са:
• Да се снижи честотата на първото или последващите клинични събития,
дължащи се на коронарна болест на сърцето (КБС), исхемичен инсулт (ИИ) и
периферна артериална болест (ПАБ).
• Да се предотврати инвалидизацията или ранната смърт.
• Насоките са съсредоточени към ролята на начина на живот, управлението
на рисковите фактори за основните сърдечно-съдови заболявания.
Профилактичните лекарствени терапии в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания е добре да се съчетават с активна превантивна стратегия в
клиничната практика.
Подходът за превенция на сърдечно-съдовите заболявания е съобразен с факта, че те са основна причина за смърт в Европа, източник за инвалидизация и
допринасят за ескалиращи разходи в сферата на здравеопазването.
Патологията в основата е обикновено атеросклероза, която се развива
скрито години наред и обикновено прогресира до момента, в който се появят
симптоми (фиг. 3).
Необходимо е разработване на активна превантивна стратегия в клиничната практика като подход за превенция на сърдечно-съдовите заболявания. Изклю24
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От коронарна болест на сърцето към превенция
на сърдечно-съдовите заболявания
Етиологията на МИ, ИИ и ПАБ е сходна.
Натрупаха се докозателства от представителни проучвания, че различни
форми на лечение предотвратяват не само коронарните събития и реваскуларизацията, но и ИИ и ПАБ.
Следователно решенията за това дали да се предприеме специфична превантивна мярка трябва да бъдат водени от преценката на риска за настъпване на
всяко съдово събитие, а не само на коронарно събитие.
SCORE дава възможност рискът се дефинира като абсолютна 10-годишна
вероятност за развитие на фатално сърдечно-съдово събитие.
Превенцията на нефаталните събития си остава равен приоритет.
Разработването на метод за установяване на ясен риск за Европа изисква
смъртността от сърдечно-съдови заболявания да бъде крайна точка.
Прагът за висок риск, основаващ се на фатални сърдечно-съдови събития, се
определя като ≥5%. Този праг е достатъчен да се идентифицират и онези лица,
които са изложени на висок риск от нефатални събития.
Клинични приоритети са пациентите с установени сърдечно-съдови заболявания и хората с висок риск от развитието на сърдечно-съдови заболявания.
Приоритетите при превенцията на сърдчено-съдовите заболявания в клиничната практика са:
1. Пациенти с установено сърдечно-съдово заболяване, ПАБ и мозъчно-съдова
болест (МСБ);
2.	Асимптомните пациенти, които са изложени на висок риск от развитие на
атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване поради следните причини:
а) множество рискови фактори, водещи до 10-годишен риск ≥5% в момента
(или ако е екстраполиран, до 60-годишна възраст) за развитие на фатално
сърдечно-съдово събитие;
б) ясно изразени повишени нива на един от факторите: холестерол, LDL-хо-

Атеросклероза

(гр/ден)

мъже

фиг. 3. Атерогенеза - генерализиран процес

*

16
14
12
10
0

Стабилна ангина
ХАНК

*

18
24 часова уринна
солева екскреция

Атеротромбоза

ОКС
ОМИ
Исхемичен
инсулт/ТИА
Остра
съдова исхемия
Сърдечносъдова смърт

селско
население

градско
население

кавказка раса
Грузия

България

фиг. 4. Съпоставки на солева екскреция с
урината

ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕПОРЪКИ
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чително значение в превенцията има диагнозата на предклиничните стадии на
атеросклерозата - безсимптомните стадии.
Внезапната сърдечна смърт (ВСС), миокардният инфаркт (МИ) и исхемичният инсулт (ИИ) често настъпват внезапно и преди да може да се окаже медицинска помощ. Недвусмислено е доказано, че модифицирането на рисковите фактори намалява смъртността и заболеваемостта, особено при хора с установени
или неустановени сърдечно-съдови заболявания.
Какво е новото в тези насоки в сравнение с предишните версии?

лестерол, артериално налягане;
в) диабет тип 2 и диабет тип 1 с микроалбуминурия;
3. Близки роднини на:
а) пациенти с ранно начало на атеросклеротично сърдечно-съдово и мозъчно-съдово заболяване;
б) асимптомни лица с особено висок риск.
Общият сърдечно-съдов риск като насока за превантивни стратегии:
При асимптомните лица с повишени нива на един рисков фактор (общ холестерол, LDL, артериална хипертония, диабет тип 2 и 1 с микроалбуминурия) общият риск е висок. Необходимо е да се обърне maxимално внимание на тези лица без
по-нататъшна оценка на риска.
При здрави лица превантивните мерки трябва да се водят в съответствие
с общото ниво на риска от сърдечно-съдови заболявания.
Лицата с най-висок общ риск трябва да предприемат интензивна промяна на
начина си на живот и лекарствена терапия.
Таблиците SCORE (табл. 1)
Таблицата за нисък риск може да се прилага в Белгия, Франция, Гърция, Италия,
Люксембург, Испания, Швейцария и Португалия. Таблицата за висок риск трябва да
се използва за всички останали страни в Европа. На лицата с нисък риск трябва да
се препоръчва да поддържат този статус на нисък риск. На хората с риск 5% или
по-висок трябва да бъде отделено максимално внимание. Индивидуалният сравнителен риск сравнява рисковата категория с тази на непушач от същата възраст и
пол, с кръвно налягане <140 mmHg и общ холестерол <5 mmol/l. Промените в начина
на живот при пациентите със заболяване или с висок риск са задължителни.
Стратегии за по-ефективно консултиране на поведението:
ангажиране на пациента да промени начина си на живот;
да осъзнае взаимовръзката между начина си на живот и заболяването;
да се включи в идентифицирането на рисковите фактори;
набелязване на план за промяна на начина на живот;
проследяване на напредъка на тези промени чрез следващи контакти;
включване на целия медицински персонал винаги, когато е възможно.
Тютюнопушене
Всички пушачи трябва да бъдат поощрявани да се откажат от тютюнопушене.
Възрастово-ажустирана смъртност от МИ (на 100000)
1200

Куопио-селско
население(FNL)

y=8.54x-1271.46,
r=-0.747, r2=0.559, p<0.001

1000

Сторнуей (GBR)

Куопио-градско
население(FNL)

Белфаст (GBR)
Дъндин (NZL)
Гьотеборг (SWD)

800
600

Пърт (AUS)

ГРУЗИЯ

Москва (CIS)
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Шинцуанг (PRC)

200

Шанхай (PRC)
Тояма (JPN)

Окинава (JPN)
Мадрид(SPN)

0
140

Лисабон (PTG)
Бепу(JPN)

160

Тел Авив(ISR)
БЪЛГАРИЯ (градско население)

Кито (EQD)

180
200
220
Серумен холестерол (mg/dL)

Орлеан(FRC)
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260

фиг. 5. Холестерол и смъртност от МИ
(доклад на UNESCO 2004)
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y = -0.2013x+99.602
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Грузия
България
(селско население)

60
България
(градско население)
50
0
Мъже

150
200
Серумен холестерол（mg/dl)

250

фиг. 6. Преживяемост и ниво на серумния холестерол (доклад на UNESCO 2004)

При всяка възможност да се идентифицират пушачите.
Да се определя степента на пристрастеност на пациента.
Стратегия за отказване от цигарите, включително и с терапии за заместване на никотина.
Здравословни храни
Всички лица трябва да получават професионални съвети за храненето и избора на храни, свързани с нисък риск от сърдечно-съдово заболяване.
Трябва да се поощрява консумацията на: плодове и зеленчуци, зърнени храни и
пълнозърнест хляб, нискомаслени млечни продукти, риба и месо без мазнини.
Мазните риби и ненаситените омега-3 мастни киселини имат особени защитни свойства.
Общият прием на мазнини не трябва да надхвърля 30% от енергийния прием.
При изокалорични диети наситените мазнини могат частично да бъдат заместени от сложни въглехидрати, мазнини от зеленчуци и морски животни.
Хранене в България - неблaгоприятни тенденции:
Висока употреба на сол, захар, захарни и сладкарски изделия.
Свръхконсумация на мазнини и висок прием на наситени мастни киселини.
Страната ни е на последно място в Европа по прием на мляко, месо и месни
продукти (2 пъти по-нисък прием от Португалия и Ирландия).
Относителният дял на субпродуктите от общото количество консумация
на меса и месни продукти е най висок в Европа.
Средният дневен прием на витамини (тиамин, рибофлавин, вит. С и фолиева
киселина) и минерали (желязо, цинк, калций, магнезий) са под стандартите за деца,
бременни жени и стари хора.
Извадка от доклад на ЮНЕСКО представя мястото на България по преживяемост и нива на холестерола, високи концентрации на сол в урината и смъртността за страната (фиг. 4, 5, 6).

Систолно АН

МЪЖЕ
пушачи

180
160
140
120

7
5
3
2

8
5
3
2

9
6
4
3

10
7
5
3

12
8
6
4

13
9
6
4

15
10
7
5

17
12
8
5

19
13
9
6

22
16
11
7

180
160
140
120

4
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
2

6
4
3
2

7
5
3
2

8
5
3
2

9
6
4
3

10
7
5
3

11
8
5
4

13
9
6
4

180
160
140
120

2
1
1
1

2
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

4
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

5
4
2
2

6
4
3
2

180
160
140
120

1
1
0
0

1
1
1
0

1
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
2
1
1

3
2
1
1

180
160
140
120

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4 5 6 7 8

непушачи

год.

ЖЕНИ
пушачи

непушачи
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14
9
6
4

16
11
8
5

19
13
9
6

22
15
11
7

26
16
13
9

26
18
13
9

30
21
15
10

35
25
17
12

41
29
20
14

47
34
24
17

60

9
6
4
3

11
7
5
3

13
9
6
4

15
10
7
5

18
12
9
6

18
12
8
6

21
14
10
7

24
17
12
8

28
20
14
10

33
24
17
12

7
5
3
2

55

6
4
3
2

7
5
3
2

8
6
4
3

10
7
5
3

12
8
6
4

12
8
5
4

13
9
6
4

16
11
8
5

19
13
9
6

22
16
11
8

3
2
1
1

4
3
2
1

50

4
2
2
1

4
3
2
1

5
3
2
2

6
4
3
2

7
5
3
2

7
5
3
2

8
6
4
3

10
7
5
3

12
8
6
4

14
10
7
5

1
0
0
0

1
0
0
0

40

1
1
0
0

1
1
1
0

1
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
2
1
1

3
2
1
1

3
2
2
1

4
3
2
1

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

холестерол mmol/L

SCORE
>15%
10%-14%
5%-9%
3%-4%
2%
1%
<1%

10-год риск
от КБС
за райони
с висок риск

©2003 ESC
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непушачи

год.

180
160
140
120

4
3
2
1

5
3
2
1

6
4
2
2

6
4
3
2

7
5
3
2

8
6
4
3

9
6
4
3

10
7
5
3

12
8
6
4

14
10
7
4

180
160
140
120

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

4
2
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

5
4
2
2

6
4
3
2

7
5
3
2

180
160
140
120

1
1
1
0

1
1
1
0

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

180
160
140
120

1
0
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
1
0

1
1
1
0

180
160
140
120

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4 5 6 7 8
150 200 250 300

МЪЖЕ
пушачи

пушачи

65

14
9
6
2

16
11
8
5

19
13
9
6

22
15
11
7

26
16
13
9

15
10
7
5

17
12
8
5

20
14
9
6

23
16
11
8

26
19
13
9

8
5
4
3

60

5
3
2
2

6
4
3
2

7
5
3
2

8
5
4
3

9
6
4
3

10
7
5
3

11
8
5
4

13
9
6
4

15
11
7
5

18
13
9
6

4
3
2
1

4
3
2
1

55

3
2
1
1

4
2
2
1

4
3
2
1

5
3
2
2

6
4
3
2

6
4
3
2

7
5
3
2

8
6
4
3

10
7
5
3

12
8
6
4

2
1
1
0

2
1
1
1

2
1
1
1

50

2
1
1
1

2
1
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

4
2
2
1

4
2
2
1

4
3
2
1

5
3
2
2

6
4
3
2

7
5
3
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
1
0

1
1
1
0

2
1
1
1

2
1
1
1

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

холестерол mmol/L

mg/dl

табл. 1
ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕПОРЪКИ
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ЖЕНИ
непушачи

10-годишен риск за фатално сърдечно-съдово заболяване
за страни с нисък сърдечно-съдов риск според пол, възраст,
систолно артериално налягане, общ холестерол и тютюнопушене

Систолно АН

10-годишен риск за фатално сърдечно-съдово заболяване
за страни с висок сърдечно-съдов риск според пол, възраст,
систолно артериално налягане, общ холестерол и тютюнопушене

Физическа активност
Всички трябва да бъдат поощрявани да повишават физическата си активност до нивата, свързани с най-нисък риск от сърдечно-съдово заболяване.
Целта е поне половин час физическа активност почти всеки ден от седмицата, дори и по-умерена активност.
Здравите хора да се стимулират да избират дейности, които да се вписват
в ежедневното им разписание – 30-минутна продължителност, 4-5 пъти седмично при 60-75% от средния maxимален пулс.
За пациенти с установено сърдечно-съдово заболяване препоръките се основават на клинична оценка, включително и от последния велоергометричен тест.

П р е в а н ти в н а к а р д и о л о г и я

На кого може да се назначава превантивна лекарствена терапия?
Освен лекарствата за лечение на артериална хипертония, корекция на липидите и диабета, препоръчва се включване на следните класове лекарства за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика:
o	 аспирин или клопидогрел и други лекарства, повлияващи тромбоцитите при
всички пациенти с клинично установени сърдечно-съдови заболявания;
o	 бета-блокери при пациенти след прекаран инфаркт на миокарда или с дисфункция на лявата камера, дължаща се на коронарно заболяване;
o	 статини - при всички пациенти с коронарна болест, висок риск за развитие
на сърдечно-съдово заболяване, МСБ, метаболитен синдром. Статините редуцират инфламацията и повлияват регресивно дегенеративната аортна
стеноза.
Превантивната медикация
o	АСЕ-инхибитори – при пациенти със симптоми или признаци на дисфункция на
лявата камера, дължаща се на коронарно заболяване и/или повишено артериално налягане, сърдечна недостатъчност, захарен диабет.
o	Антикоагуланти при пациенти с коронарна болест с повишен риск от тромбоемболия.
o	 При асимптомните лица с висок риск съществуват доказателства, че ниската доза аспирин може да намали риска от сърдечно-съдови събития при
болни с диабет, лица с добре овладяно високо кръвно налягане и при мъже с
висок многофакторен риск от сърдечно-съдови заболявания.
Изводи
Основна цел на терапията на пациента с високо артериално налягане е да се
постигне максимално намаляване на дългосрочния общ риск за сърдечно-съдова и
мозъчно-съдова заболеваемост и смъртност. Това изисква контрол върху всички
установени рискови фактори.
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НОВИ ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ
ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА
Доц. Върбан Ганев
Медицински университет, София

Механизми на развитие на атеросклерозната плака
Основният патологичен компонент на атeросклерозата - атеросклерозната
плака, започва да се формира дифузно в субендотелното пространство на съдовете в ранна възраст и има прогресивно развитие. Атеросклерозата се развива в
участъци от съдовата стена, където е налице ендотелна дисфункция. Счита се,
че последната най-често е свързана с високи концентрации в кръвта на атерогенни
липопротеини и/или хомоцистеин, наличието на артериална хипертония, захарен
диабет, инфекциозни микроорганизми или комбинация от тези и други фактори (2).
Един от най-ранните белези на ендотелната дисфункция е намаленото производство на азотен оксид (NO) от съдовия ендотел в отговор на фармакологични и хемодинамични стимули (3). Ендотелната дисфункция се характеризира с увеличени:
(i) пропускливост до субендотелното пространство за липопротеини и други плазмени съставки, (ii) експресия на ендотелни (Е-селектин, Р-селектин, ICAM-1, VCAM-1)
и левкоцитни (L-селектин, интегрини, PECAM-1) адхезионни молекули, (iii) миграция
на левкоцити (моноцити) в артериалната стена. Въвличането на възпалителни
клетки е важно за формирането на атеросклеротични плаки, но тъй като при липса
на липиди в интимата не се задържат възпалителни клетки, може да се приеме, че
отлагането на липиди е началното събитие, а възпалителните клетки имат по-нататъшна пермисивна роля в развитието на лезиите.
Развитието на атеросклеротичните плаки в съдови участъци с ендотелна
дисфункция продължава с формирането на мастни повлекла. Елементи на този
процес са: (i) образуването на пенести клетки, (ii) активирането на Т-клетки, (iii)
миграцията на съдови гладко-мускулни клетки (vascular smooth-muscle cells, VSMC).
Задържаните в субендотелното пространство липопротеини, особено ако са оксидирани, обострят местната възпалителна реакция и поддържат активния статус
на надстоящия ендотел. Това води до непрекъснато експресиране на селектини, адхезионни молекули и хемокини. Последните са хемоатрактанти и активатори на
левкоцитите. Веднъж задържани, инфламаторните клетки по-лесно мигрират към
субендотелното пространство, където се активират. Моноцитите узряват в
НОВИ ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ
ЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА
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рискови фактори

През последните 20 години е налице качествен скок в познанията ни за ролята
на гените за човешкото здраве. Сега се знае, че наследствеността определя не само
вродените малформации, които убиват милиони деца, но също предразполага около
40% от възрастните хора към главните незаразни заболявания (1). Реализацията на
генетичните предразположения зависи от сложната архитектура на множествени
ген-ген и ген-среда взаимодействия. Комплексните патологични белези, които се
определят от такива взаимодействия, формират широко разпространени (чести)
многофакторни (полигенни) заболявания като атеросклероза, артериална хипертония, захарен диабет, афективни разстройства, редица форми на злокачествени заболявания, алергични състояния, автоимунни заболявания и други.

рискови фактори

макрофаги и експресират очистващи рецептори (scavenger receptors, SR), небходими
за поглъщането на модифицирани липиди, като придобиват морфологични характеристики на „пенести” клетки, с което се реализира основната роля на макрофагите в атеросклерозния процес - да поемат и очистят атерогенните липиди.
Активираните макрофаги и Т-клетки експресират разнообразни проинфламаторни
цитокини и растежни фактори, които участват в по-нататъшната еволюция на
плаките чрез динамично взаимодействие с местния реактивен отговор на околните VSMC.
При по-нататъшното си развитие атеросклеротичните лезии се преобразуват в напреднала усложнена плака - формират безклетъчна сърцевина от естери
на холестерола, обградена от ендотелизирана фиброзна шапка, съдържаща VSMC
и възпалителни клетки, предимно макрофаги и малко Т-клетки и мастоцити, които
имат тенденция да се натрупват в района на раменете на плаката. VSMC в медията на съда съдържат големи количества контрактилни белтъци, тъй като тяхната основна роля е да поддържат съдовия тонус. Този „контрактилен” фенотип
се поддържа чрез въздействието на извънклетъчните белтъци в медията върху
повърхностните интегрини на VSMC. При придвижване от медията в интимата
обаче VSMC претърпяват промяна във фенотипа, характеризираща се с намаляване на съдържанието на контрактилни белтъци и увеличаване на синтезиращите
органели („синтезиращ” фенотип). Профилът на генната експресия на VSMC от
интимата на атеросклерозиращ съд вече напомня този на VSMC в кръвоносен съд
в ранен етап от развитието му. Това поддържа схващането, че VSMC в интимата
осъществяват по-скоро репаративна, отколкото пермисивна роля в атеросклерозния процес. За реализирането на този „репаративен” фенотип VSMC експресират
протеази, необходими за разграждането на заобикалящата базална мембрана и миграцията им до мястото на увредата, растежни фактори, които улесняват пролиферацията им там, и матриксни белтъци, в частност колаген и еластин, за да
възстановят съда. Експресията на този генен репертоар е задължителна за образуването на фиброзна шапка върху липидната сърцевина на плаката. Фиброзната
шапка разделя силно тромбогенната липидна сърцевина от циркулиращите тромбоцити и белтъци от коагулационната каскада и придава структурна стабилност
на атеросклеротичната лезия. С нарастването на плаката може да се достигне до
усложнена лезия - атеросклеротични плаки, които запълват значителна част от
лумена на съда. Ако лезията ограничи кръвотока до степен, че той не може да отговаря на нуждите, настъпва тъканна исхемия, както е при стабилната исхемична
болест на сърцето (ИБС). Нарастването на плаката не винаги води до стеноза на
лумена, тъй като атеросклерозните артерии могат да се ремоделират и да приспособят към формата си нарастващата лезия при съхраняване на нормален или почти
нормален диаметър на лумена. Големи лезии могат да бъдат, и често са, клинично
тихи.
Усложнените плаки могат да се превърнат и в нестабилни фиброзни плаки,
които руптурират и се получават тромбози, обуславящи остри клинични усложнения - нестабилна ИБС, инфаркт на миокарда (ИМ), мозъчен инсулт (МИ). Плаките с
голяма липидна сърцевина и тънка фиброзна шапка са много по-склонни към руптура
от тези с дебела шапка, отчасти и заради това, че дебелата шапка е по-устойчива
на механичен стрес. Преобладаването на възпалителни клетки и оскъдността на
VSMC води до руптура. Така че, съставът на плаката е далеч по-важен от размера
й за определянето на изхода от развитието на процеса.
Възпалителните клетки отслабват шапката по няколко механизма: (i) повлияват оборота на матриксни белтъци чрез производството на специфични метало32
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протеази, които разграждат матриксни белтъци в шапката и произвеждат проинфламаторни цитокини, които инхибират пролиферацията на VSMC и синтезата
на колаген; (ii) секретират възпалителни цитокини, които имат синергично цитотоксично действие върху VSMC; (iii) активираните макрофаги могат да индуцират
апоптоза на VSMC чрез директен контакт клетка-клетка.
Руптурата или ерозията на шапката позволяват контакт между високо
тромбогенния колагенозен матрикс и липидната сърцевина с кръвообращението
и води до натрупване на тромбоцити и активирането им. Това от своя страна
води до натрупване на фибрин, образуване на тромб и в края на краищата - запушване на съдовете. Последното не е задължително, сега се знае, че епизоди на тиха,
субклинична руптура на плаките настъпват доста често при болните с атеросклероза. Тези епизоди на неоклузивна руптура на плаката индуцират въвличане на
нови VSMC под влияние на митогени, в частност PDGF и тромбин в тромба. Така се
стимулира формирането на нова шапка и увеличаване размера на тромба.
Генетични фактори за атеросклероза
От разгледаните клетъчни и молекулни механизми се вижда, че атеросклерозата е продължителен процес на динамично равновесие между деструктивни въздействия и стабилизиращи отговори, в чието иницииране и поддържане взаимодействат множество фактори. Сложното взаимодействие между тези различни
компоненти в огнището на съдово възпаление диктува продължителността на
всеки от етапите на развитие и изхода от заболяването. Нивата на всеки от тези
фактори са в значителна степен генетично детерминирани. От друга страна, бидейки регулатори на много съществени страни от хомеостазното равновесие,
тези фактори реагират чувствително на промените в околната среда. До каква
степен успяват да поддържат хомеостазата зависи от генетично детерминирания им капацитет и силата и продължителността на външното въздействие.
Множество епидемиологични и биомедицински изследвания показаха важните
детерминанти на заболяването (табл. 1) (3, 4����������������������������������
�����������������������������������
, ��������������������������������
5�������������������������������
). Съществуват няколко моногенни форми на заболяването, които допринесоха много за изучаването му. Честата
форма на атеросклероза обаче е многофакторно заболяване, което е многостъпален процес, включващ взаимодействие на редица ключови пътища и механизми
- ендотелна функция (4), метаболизъм на липопротеини (�����������������������������
5, 8, 9����������������������
), кръвосъсирване (���
4��)
и възпаление (2). Мутации в гени, чиито продукти участват в тези пътища, могат
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Фактори със значително генетично участие
• Повишени нива на LDL	
• Ниски нива на HDL	
• Повишени нива на липопротеин (а)
• Повишени нива на хомоцистеин
• Повишена нагласа за тромбоза (тромбофилия)
• Артериална хипертония
• Захарен диабет, инсулинова резистентност
• Метаболитен синдром
• Затлъстяване
• Мъжки пол
• Фамилна обремененост
Фактори на средата - избираеми и наложени
• Тютюнопушене
• Ниска физическа активност
• Прием на много мазнини с храната
• Инфекциозни агенти
Таблица 1. Рискови фактори за атеросклероза [по 3].
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да променят деликатното равновесие, поддържащо хомеостазата.
Рискът за заболяване, който генотипът обуславя, се модулира от наличието
на фактори на средата, които могат да бъдат както предразполагащи (хипертония, тютюнопушене, затлъстяване), така и предпазващи (физическа активност,
фолати). При полигенните заболявания всяка от наличните мутации, взета отделно, променя риска слабо или умерено, но при съчетаване с други мутации и определени фактори на средата този ефект може да се увеличи или намали.
Редица проучвания доказват, че фамилната обремененост за ранна атеросклероза е значим рисков фактор за развитие на заболяването и неговия изход (6,
7). Фамилната обремененост отразява наличието на комбинация от унаследяеми
фактори, които предразполагат към по-ранно развитие и по-тежко протичане на
заболяването. Тя, заедно с фактори на средата, може да формира различни предразполагащи към атеросклероза фенотипи, основните от които са: нарушения в
обмяната на липопротеини (дислипидемии), нарушения в кръвосъсирването (тромбофилии), ендотелна дисфункция, нарушения във възпалителния отговор и метаболитни нарушения.
Разбира се, нивата на липопротеините в кръвта са типичен пример за многофакторна детерминираност - те се определят от взаимодействията на продуктите на около 100 гена (��������������������������������������������������������
9�������������������������������������������������������
) (много от тях полиморфни) в съчетание с разнообразни
фактори на средата. От друга страна, дори между индивидите с еднакви нива на
холестерола има голяма разлика в клиничните прояви на заболяването, неговата
прогноза и ефективността на лечението. От гледна точка на липопротеиновия
транспорт и обмяна се предполага, че за генетичната детерминираност на двата
най-рискови за атеросклероза междинни фенотипа най-голямо значение имат:
(1) LDLR, APOB, APOE, HL и CETP - за високите нива на LDL-холестерола, респ. за
увеличението на малките плътни LDL, и
(2) APOA1, APOAII, LPL, SR-BI и ABCI за ниските нива на HDL-холестерол.
Вариабилността на някои от тях (LDLR, APOB, APOE и APOA1) е по-добре изразена в повечето популации от кавказки произход, което дава основа за сравнения
на резултатите от различни клинични и популационни групи, докато варианти в
останалите гени са известни съвсем отскоро, а установените досега са по-слабо
разпространени и, разбира се, по-малко изучени.
Процесът на хемостаза е синхронизирано равновесие на протромботични и
антитромботични фактори в съдовото русло (������������������������������
10, 11, 12��������������������
). Протромботичните
механизми на активиране на коагулацията и агрегирането на тромбоцитите се
балансират от естествено наличните антикоагуланти, ендотелни клетки и фибринолитична система. При атеросклероза увеличаването на прокоагулантната
активност или намаляването на фибринолитичния капацитет се отразяват върху
развитието на атеромната плака и/или формирането на тромби и коронарна оклузия при руптура на плаката. В съотношението генетични/негенетични фактори
понастоящем степента на унаследяема детерминираност на артериалните тромбози се оценява между 20 и 80% (�����
12���
).
Патофизиологичните механизми на тромбоза при придобитите рискови фактори се свързват с пробив в прокоагулантните фактори, съдовото русло или кръвотока. Рисковите фактори за венозни и артериални тромбози се различават (�����
12���
).
Някои от рисковите фактори за артериални тромбози (хипертония, тютюнопушене, дислипидемия, захарен диабет) не са рискови фактори за венозни тромбози.
Общо взето, аномалиите на естествените антикоагулантни пътища предразполагат към венозна тромбоза, докато полиморфизмите на прокоагулантни белтъци и
транссулфуриращите пътища са свързани вариращо или с венозна, или с артери34
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ална болест, а полиморфизмите в тромбоцитните гликопротеини са свързани предимно с артериална болест. Тъй като атеросклерозата включва високопроточни
артерии, логично е при нея по-голяма роля да играят полиморфизмите в прокоагулантните белтъци и тромбоцитните гликопротеини.
Търсенето на обяснение за предразположението към тромбози показа, че
тромботичната съдова болест е многофакторен и полигенен процес. Индивидите,
носещи повече от един унаследяем рисков фактор или един унаследяем и придобити
рискови фактори са с по-висок риск за тромбози от тези с един рисков фактор (�����
12���
).
Проучванията показват повишен относителен риск при комбиниране на генетичен
с придобит рисков фактор за болни, приемащи орални контрацептиви, хормонално
заместителна терапия, претърпели операция и носещи лупусен антикоагулант. Генетични полиморфизми с позитивна или негативна асоциация с тромбоза и артериална съдова болест са намерени за много от гените, кодиращи прокоагулантни
белтъци - фактор V, протромбин, фибриноген, фактор VII, фактор ХI и фактор
ХIII. Освен това асоциация с тромботична съдова болест е установена за полиморфизми на тромбоцитните гликопротеини (гликопротеин IIIа), фибринолитичните
белтъци и ензимите от пътя за транссулфуриране, водещи до високи нива на хомоцистеин.
През последните години стана ясно, че ендотелната дисфункция улеснява
формирането на атеросклерозни плаки и появата на сърдечно-съдови инциденти.
Ендотелът, наред с макро- и микросъдовата си дилататорна активност, има важни
антитромботични, антипролиферативни и антиапоптозни действия, както и антиоксидантна функция, която охранява съдовата стена от атерогенното действие на оксидирания LDL и други агенти. Тези функции са свързани с производството
на NO, който противодейства на действието на супероксидни радикали, освобождавани при тъканния метаболизъм. При нормални условия производството на NO
преобладава над това на супероксидни аниони и поддържа оксидативния товар под
контрол. Ако производството на азотен оксид е недостатъчно или се образуват
свободни радикали с много висока скорост, това равновесие се нарушава и се индуцира ендотелна дисфункция с всичките й вазомоторни и метаболитни последствия.
Главен продуцент на свободни радикали са оксидативните ензими, особено
NADH/NADPH-оксидаза, ксантиноксидаза, миелопероксидаза, 15-липооксигеназа или
циклооксигеназа. Капацитетът за противодействие на оксидативния стрес и поддържане на интегритета на ендотелната функция може да зависи от полиморфизъм в синтазата на NO, означаван като NOS3 G894T (��������������������������
13������������������������
). Намалената активност
на NOS3 може да е фактор на коронарния риск от първостепенно значение, особено
при болни с вазоспастична ИБС (�����
13���
).
Хиперхомоцистеинeмията е приет рисков фактор за коронарни, мозъчно-съдови и периферно-съдови увреждания. Тя се дължи на дефицит в някой от метаболизиращите ензими, който може да е унаследяем или придобит - хранителен дефицит на фолат, витамин В12 или витамин В6, които участват в метаболизма на
хомоцистеина като ензимни кофактори. Атерогенните ефекти на хомоцистеина
се дължат на натрупване в ендотелните клетки, където се увеличава оксидативния стрес и се индуцира ендотелна дисфункция (�����
14���
).
Мутациите на цистатионин β-синтазата в хомозиготно състояние водят до
хомоцистинурия с изключително високи нива на хомоцистеин, тромбоза и атеросклероза, заедно със съединителнотъканни и скелетни аномалии. Други обяснения на
високите нива на хомоцистеин се намират в генетичните аномалии на метионин
синтазата или 5,10-метилентетрахидрофолатредуктазата (MTHFR). В около поло-
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вината от случаите на хиперхомоцистеинемия причината за нея е ТТ хомозиготен
генотип по С677Т полиморфизма в гена за MTHFR, който кодира термолабилен вариант на ензима. Този ензим е по-малко ефикасен при разграждането на хомоцистеина
в метионин, респ. елиминирането му от клетката. Честотата на полиморфизма е
10-15% от общата популация.
Сега се знае, че артериалната хипертония е една от най-честите причини
за нарушена ендотелна функция. Кръвното налягане се намира под строг контрол
на ренин-ангиотензин-алдостероновата и симпатоадренергичната система. Това
обяснява и интереса към молекулни варианти на гените, чиито продукти регулират тези системи. Един от най-добре изучените генетични варианти е този на
гена за ангиотензин-конвертиращ ензим (АСЕ), кодиращ ектоензима на ендотелните клетки, участващ в генерирането на ангиотензин II и разграждането на брадикинина, два вазоактивни пептида с важни ефекти върху клетъчната пролиферация
и тромбозата. Съществуват три генотипа - I/I, I/D и D/D. Носителите на алел D
имат повишена плазмена активност на АСЕ и на миокардната и тъканната активност на АСЕ и са изложени на по-високи нива на ангиотензин II. При носителите на
генотип D/D нивата са около два пъти по-високи от тези при I/I генотип. Показана
е връзка на този генотип с миокарден инфаркт (������������������������������������
15����������������������������������
), както и с ИБС, ремоделиране на
миокарда след ИМ, промяна в ЕКГ след ИМ и внезапна смърт, рестеноза след перкутанна интервенция, инсулинова резистентност и диабет, артериална хипертония
и хипертрофия на лявата камера. Някои големи проучвания обаче не намират връзка
между този полиморфизъм и ИМ (16).
Полиморфизмът A1166C на гена за рецептор тип I за ангиотензин II (AT1R)
вероятно е свързан с увеличена чувствителност на AT1-рецептора, чрез който се
реализират повечето от ефектите на ангиотензин II. Алел С е по-чест при болни с
хипертония и има данни за връзка с ИБС при някои проучвания (17). Вероятно асоциацията С/С и D/D може да има синергичен ефект.
Химазата (СМА) е ензим на съдовата стена и сърцето, имащ капацитет да
превръща ангиотензин I в ангиотензин II и големият ендотелин-1 в ендотелин-1.
Съществуването му обяснява защо продукцията на тъканен ангиотензин II може
да остане напълно нормална въпреки пълното инхибиране на АСЕ. Опитите да се
установи асоциация на полиморфизма А1905G в СМА и ИМ не са с положителен
резултат (18).
Алдостеронът има важни ефекти върху сърдечно-съдовата система. Наред с
ефекта си върху кръвното налягане и обема на кръвта, той влияе върху фиброзирането при хипертрофия и след инфаркт. Първоначално установените връзки между
С-344Т полиморфизма на алдостерон синтазния ген (CYP11B2) с камерното ремоделиране при артериална хипертония (19) нямат потвърждение. Все пак едно пилотно
проучване на 16 полиморфизма дава индикации, че този полиморфизъм може да е
свързан с ангиографски доказана ИБС.
Намерени са варианти на ендотелин (EDN1), на неговите рецептори А и В
(EDNRA и EDNRB) и на α-аддуцин (Gly460Trp) - белтък от вътрешната страна на
плазмената мембрана, който може би е отговорен за хипертонията, която зависи
от прием на сол. Тяхната асоциираност с артериална хипертония или атеросклероза не е доказана. Привличат внимание и вариантите на гена за β2-адренергичния
рецептор (ADRB2 Arg16Gly и Gln27Glu). Тяхната роля като рискови фактори не е
доказана (4).
Както беше разгледано по-горе, атеросклерозата се счита хронично възпаление
в отговор на метаболитни, физични или средови увреди на съдовете. Времетраенето и изразеността на този местен възпалителен отговор са детерминирани
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от гени, контролиращи капацитета за производство на възпалителни медиатори
(цитокини, адхезионни молекули) или капацитета на моноцитите и лимфоцитите
да отговарят на възпалителни стимули като оксидиран LDL, свободни радикали,
ендотоксини, липополизахариди. Освен това има данни, че някои системни възпалителни и инфекциозни процеси могат да провокират или ускорят ИБС и нейните
усложнения, макар че не е ясно дали променената активност на съдовете (повишени нива на С-реактивен белтък, амилоид А, интерлевкин-6, фибриноген, sICAM) в
присъствие на общи заболявания е причина за или резултат от активността на
атеросклерозната плака.
Интерлевкин-6 (IL-6) заема централна роля в генезата на системната възпалителна реакция и острофазовия отговор, тъй като това е единственият цитокин,
който може да стимулира синтезата на всички останали протеини, участващи във
възпалителния отговор. Намерен е G/C -174 полиморфизъм в гена за IL-6, който намалява капацитета за производство на IL-6 и може да потисне възпалителния отговор. Хомозиготите С/С имат с 50% по-ниски нива на IL-6 в сравнение с носителите
на G/G генотип и предварителни данни показват, че рискът за миокарден инфаркт
е намален наполовина (20).
Делеция от 32 нд в гена за хемокинния рецептор CCR5 (D-CCR5) може да има
протективен ефект срещу ИМ, отдаван на отслабен имунен отгвор и забавяне на
атеросклерозния процес (21).
Метаболитният синдром е атерогенен синдром, който свързва честото асоцииране на четири класически фактора на коронарния риск („смъртоносният квартет” на Kaplan (22): (i) затлъстяване от висцерален тип; (ii) хипертриглицеридемия,
нисък HDL, висок тип В LDL („липидна триада” или „атерогенна триада”); (iii) артериална хипертония; (iv) инсулинова резистентност, хиперинсулинемия, глюкозен интолеранс и диабет тип 2. Гени-кандидати за инсулинова резистентност са рецептор
за инсулин (над 50 мутации, обуславящи редките моногенни форми, са намерени досега), FABP2 (кодиращ белтък, свързващ мастни киселини), LPL, TNF-α, D/D генотип
на АСЕ, но преди всичко генът IRS (insulin receptor substrate).
Количествената връзка на факторите за риска за атеросклероза не винаги е
установена, тяхната независимост може да бъде нарушена, а честотата на някои
от тях в някои етнически групи е ниска. Има много проучвания, показващи различно относително тегло на рисковите фактори (междинните фенотипи) за атеросклероза в различни етнически групи (23). Може да се приеме, че оценката на риска
включва набор от генетични варианти, които да бъдат подредени по значимост
на ролята им във формиране на предразполагащи междинни фенотипи в дадената
популационна група, като това подреждане при различни групи може да се различава съществено. Нещо повече, съотношението на генетичните рискови фактори
може да е различно при различни семейства от дадена популационна група (24).
За оценка на риска за атеросклероза се използват указания, разработени от
различни национални и международни организации. Всички съществуващи указания
отбелязват значението на генетичните рискови фактори, но все още не ги включват в цялостната оценка на риска поради липсата на достатъчно проучвания за
точното значение на всеки от тях поотделно и взети в комбинация (25). Преди
да се използват генетични фактори (или взаимодействия ген-среда) в оценката на
клиничен риск обаче се препоръчва като минимум статистически достоверните
резултати да се възпроизведат в три независими извадки (4). Когато ефектът
се потвърди и оценката на риска стане по-прецизна от набирането на по-голяма
извадка, тази информация за взаимодействието гени-среда може да е от полза и да
се включи в алгоритъма за оценка на риска. Това ще помогне за предоставянето на

генотип-специфични съвети за начин на живот и за вземане под внимание на генотипа на индивида при клинични и терапевтични решения.
Вече са известни голям брой генетични рискови фактори и списъкът нараства
бързо. В много от случаите обаче асоциацията с коронарния риск или междинния
фенотип е умерена или под въпрос (5). Независимо от това все повече се приема
хипотезата, че рискът за атеросклероза силно зависи от сумарното количество на
действие на неблагоприятни генетични варианти. Очаква се съвременното развитие на геномика, транскриптомика и протеомика да разкрият нови възможности за
прецизиране на значението на биомаркерите за ранна диагноза, прогноза и оценка на
риска за атеросклероза ����������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������
26�������������������������������������������������������
)������������������������������������������������������
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Известна е ролята на нe���������������������������������������������
здравослов�����������������������������������
н����������������������������������
о���������������������������������
то хранене в етиопатогенезата на
сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) и в частност на коронарната болест.
Коронарната болест на сърцето (КБС) в световен мащаб причинява приблизително 50% от смъртността в развитите страни. В същото време обаче, въпреки
многобройните проучвания в тази насока, все още около половината от ССЗ са с
недостатъчно изяснена етиопатогенеза.
Проблемът е особено актуален за нашата страна не само поради това, че
смъртността от ССЗ е на първо място сред останалите заболявания, но и поради
тревожния факт, че в България смъртността на мъжете от тези заболявания е
най-висока сред 15 от наблюдаваните страни в света (757,5 на 100 000 души население). Епидемиологични проучвания в нашата страна показват много висок риск за
ИБС (32,8 % в Добрички окръг, 50,7 % в Бургаски), свързан с регистрираната хиперхолестеролемия при изследваните лица. Анкетните данни доказват пряка зависимост между консумацията на мазнини и нивото на общия холестерол в серума (2).
В исторически аспект първоначално в етиопатогенезата на съдовите дегенеративни заболявания се “обвиняват” животинските белтъци. По-късно се поставя
началото на “липидната теория”, приемаща липидите за водещи в атерогенезата.
Счита се, че ролята на липидите като рисков фактор за ИБС е клинично и експериментално доказана. Понастоящем е доказана пряката връзка между съдържанието
на мазнини и повишения относителен дял на наситените мастни киселини в храната и коронарната смъртност (������������������������������������������������������
55����������������������������������������������������
). Приема се, че ниските нива на HDL-хол са доказан
рисков фактор за коронарни болести (����
46��
).
През 1962 г. �������������������������������������������������������������
Carson�������������������������������������������������������
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и �������������������������������������������������
Neill��������������������������������������������
�������������������������������������������
DW�����������������������������������������
описват рядко срещаното заболяване хомоцистеинурия, което се дължи на дефект на ензима цистатионин-синтаза. Болните
с хомоцистеинурия имат и ранна изява на атеросклеротични промени.
При някои проучвания е установено наличието на термолабилни форми на ензима метилентетрахидрофолат-редуктаза (МТХР) при пациенти с ИБС (35). Тази
мутация е предизвикана от заместването на 667 нуклеотид от генетичния код и
се изразява в замяната на аланин с валин в ензима.
Преди повече от 30 години за първи път се появиха данни за атерогенно действие на хомоцистеина (Хц). �������������������������������������������������������
McCully������������������������������������������������
К. (1969) създаде “хомоцистеиновата хипотеза”,
според която хомоцистеинът има пряк токсичен ефект върху съдовия ендотел и
предизвиква увеличение на тромбоцитния растежен фактор.
Хомоцистеинът е сяра-съдържаща аминокиселина, която е продукт от интрацелуларния метаболизъм на метионина и е прекурсор на цистеина. Той се окислява
до дисулфид, хомоцистеин и смесени хомоцистеин-цистеинови дисулфиди. Всяка
една от тези молекулни форми може да съществува в свободна форма или да е
свързана с протеини. Свързаният хомоцистеин представлява 70-80% от общото
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количество (���������������������������������������������������������������������
52�������������������������������������������������������������������
), докато свободният е около 1% (����������������������������������
19��������������������������������
). Тези форми на хомоцистеина в
плазмата се наричат тотален плазмен хомоцистеин (ТХц) (����
59��
).
Най-често използваните методи за определяне на хомоцистеина са два:
1.	Имуноензимен метод за определяне на тотален хомоцистеин, който е опростен, експресен и надежден.
2. Хроматографски методи, които са трудоемки и се използват като референтeн метод, главно при прецизни проучвания.
При наши проучвания за определяне на хомоцистеиновата концентрация в плазмата сме използвали газхроматографски метод с масселективен детектор.
Повишеното серумно ниво на Хц е рисков фактор за атеросклероза, сърдечносъдови заболявания (ССЗ), мозъчно-съдова болест (МСБ) и венозен тромбемболизъм. В същото време механизмите на проатерогенния ефект на тази аминокиселина са недостатъчно добре проучени. Все още остава неизяснен въпросът дали
хиперхомоцистеинемията (ХХц) е по-скоро маркер, отколкото фактор, причиняващ
атеросклеротична болест (����
18��
).
Метаанализ на 14 проучвания показва, че рискът за коронарна болест нараства с 1,6 пъти за мъжете и 1,8 пъти за жените при всяко повишение на нивото
на Хц с 5 µ�������������������������������������������������������������������
mol����������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������
9�����������������������������������������������������������
). Трябва да се отбележи, че резултатите от проспективните
проучвания, за разлика от трансверзалните и контролираните, разкриват по-малка
или липсваща връзка между нивата на Хц и ССЗ (����
15��
).
Референтните стойности на плазмения тХц са в границите на 5-15 µmol/L (1),
но желаните, т.е. нерискови нива, трябва да са по-ниски - 9-10 µmol/L. Хиперхомоцистеинемията според някои автори се класифицира като слабо изразена при 11.7–
16 µmol/L, умерена (16.1–30 µmol/L), междинна (30.1–100 µmol/L) и тежка при над 100
µmol/L Хц (����
51��
).
Мъжете имат по-високи концентрации на Хц в сравнение с жените, като нивата му показват тенденция за нарастване с напредване на възрастта и при двата
пола (�������������������������������������������������������������������������������
28�����������������������������������������������������������������������������
). Това увеличение е средно с около 5 % за всяка възрастова декада (���������
25�������
). При
друго проучване, проведено в САЩ (�������������������������������������������
23�����������������������������������������
), се установяват по-високи стойности на
ТХц при момчетата в сравнение с момичетата в групата от 3 до 18 години, като
тази разлика се увеличава във възрастта от 16 до 18 години.
Голям брой проучвания установяват, че пониженият внос на витамините В6, В9
(фолиева к-на) и В12 се свързва с повишеното ниво на Хц в плазмата. Ниските плазмени нива на фолиева киселина и на витамин В12 могат да нарушат конверсията на
Хц до метионин, при което се повишава плазмената концентрация на Хц. ������������
Pancharunti�
и съавт. (1994) намират връзка между пониженото плазмено ниво на витамин В6
и ангиографично установените лезии на коронарните артерии при мъже под 50
г. Витамин В6 е кофактор на две стъпала от превръщането на Хц в цистеин чрез
отговора на Хц при натоварването с метионин. В редица проучвания се наблюдава
обратна връзка между Хц и пиридоксал-5-фосфата, който е основна циркулираща
форма на вит. В6, докато в други тази връзка е слаба или липсваща.
При други проучвания е установена повишена честота на смъртността от
инфаркт на миокарда при мъже над 50-годишна възраст, при които е намерено понижено ниво на фолиевата киселина (�����������������������������������������������
37���������������������������������������������
). ������������������������������������������
Peterson����������������������������������
���������������������������������
JC�������������������������������
(1998) намира спиране на прогресирането на атеросклеротичните плаки на коронариите при мъже, приемали допълнително фолиева киселина.
При проучване случай-контрола, включващо 750 болни от ССЗ, е установена
обратна връзка между плазмената концентрация на Хц и плазменото ниво на витамините В6, В9 и В12 (�������������������������������������������������������������
44�����������������������������������������������������������
). При 12 контролирани проучвания, включващи 1114 болни от
ССЗ, се установява, че допълнителното внасяне на 0,5-5 �������������������������
mg�����������������������
фолиева киселина и на
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0,5 mg�������
���������
вит. В12 намалява концентрацията на Хц с 25-30 % (4).
Някои автори установяват, че повишаването на вноса на фолиева киселина с
20 мг дневно води до намаление на концентрацията на общия хомоцистеин с около 4
µ�������������������������������������������������������������������������������
mol����������������������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������������������������
. Повишението на плазмения хомоцистеин с 5 µ������������������������������
mol���������������������������
/��������������������������
L�������������������������
повишава много по-силно
риска от сърдечно-съдови заболявания, отколкото повишението на холестерола с
0,5 m����������
mol�������
/������
L�����
(���
3��
).
Артериалната хипертония е независим рисков фактор за ССЗ, като в последно време вниманието бе насочено към директната й връзка с плазменото ниво на
хомоцистеина.
При проучване, проведено от ������������������������������������������������
Fakhradeh���������������������������������������
H�������������������������������������
��������������������������������������
. и съавт. (2005), се установява, че
количеството на хомоцистеина е повишено при хипертониците, достоверно изразено при мъжете. Суплементацията с витамините B
�9 и B
�12 има протективен ефект.
Тези автори установяват, че повишеният хомоцистеин при хипертониците е почесто съпътстващ фактор, отколкото прекурсор на хипертонията.
Последни изследвания показват, че ХХц може да играе определена роля в патогенезата на хипертонията. Въздействието на антихипертензивните лекарства
върху плазменото ниво на Хц са недостатъчно проучени. При изследване на 120
пациенти с доказана хипертония, получаващи 100 мг дневно метопролол сукцинат,
след 4-месечно приемане на медикамента нивото на плазмения Хц е достоверно намалено спрямо първоначалните базални нива. Това достоверно понижение е установено при жените, но не и при мъжете (���
5��
).
При друго едно проучване е изследвана ролята на суплементацията с фолиева
киселина при хипертоници. Установено е, че 3-седмичното приемане на 5 мг фолиева
киселина понижава систолното налягане средно с 4,7 ± 1,6 mm������������������
��������������������
H�����������������
g����������������
(р<0,05) (�����
60���
).
Редица автори отбелязват, че повишеният Хц може да увреди съдовия ендотел, което да доведе до нарушение в показателите на хемостазата (фактор на ����
von�
Willebrand��������������������������������������������������������������������
, фактор VIIа, тъканен плазминоген активатор, С-реактивен протеин).
Повишеното плазмено нив�������������������������������������������������������
o������������������������������������������������������
на Хц е рисков фактор за венозна тромбоза. Тази връзка е добре установена при болни с хомоцистеинурия. (��������������������������������
Quere���������������������������
I�������������������������
��������������������������
.������������������������
et����������������������
al�������������������
���������������������
., 2005). Пациенти
с хомоцистеинурия имат изявено увреждане на механизмите, регулиращи кръвния
поток в съдовете, но при умерено изразена ХХц данните са противоречиви. Няма
достатъчно ясен консенсус по въпроса за механизмите, чрез които Хц предизвиква
ендотелна дисфункция. Приемът на фолиева киселина понижава плазменото ниво
на Хц и подобрява предизвиканата от кръвния поток дилатация на съдовете. Обаче
ефектът на фолиевата киселина се проявява единствено във високи дози. Вероятно фолиевата киселина във фармакологични дози увеличава активността на ����
NO��,
въздействайки върху интерактивността на азотния оксид (36)�
�����.
Klerk����������������������������������������������������������������������
M��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
. и съавт. (2005) обаче не установяват ефект при суплементирането с
фолиева киселина върху факторите на хемостазата и С-реактивния протеин.
Diaz�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
D�����������������������������������������������������������������������
Е ���������������������������������������������������������������������
Tuesta���������������������������������������������������������������
и съавт. (2005) установяват при пациенти с тромбоемболична болест понижени серумни нива на Вит В12 , но не и на фолиевата киселина в серума.
Липопротеин (а) и плазменият Хц са установени като независими рискови атеротромботични фактори при редица проучвания (����
38��
).
Някои проучвания показват, че повишението на плазмения Хц може да наруши в
значителна степен функцията на съдовия ендотел, което впоследствие да намали
коронарния кръвоток. При проведено проучване при 53 пациенти с намален коронарен кръвоток е намерено достоверно повишение на хомоцистеиновото ниво в
сравнение с контролна група лица (15,5±5,7 срещу 8,7±4,2 µ�������������������
mol����������������
/���������������
L��������������
, р<0,01)(����
43��
).
Съдовият ендотел играе важна роля в патофизиологията на съдовите заболявания. Разстройството на предизвиканата от кръвния поток вазодилатация е мярка за
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ендотелна дисфункция вследствие на редуциращата способност на азотния окис.
Доказателствената връзка, че Хц има отношение към атеротромбозата, е установена и при експериментални животински модели. Увреждането на ендотелната функция е опосредствано чрез увеличената инактивация на азотния окис или инхибицията на продуктите на азотния окис вследствие на ендогенно продуцирания
азотнооксиден синтезен инхибитор (асиметричен диметиларгинин) (����������������
32��������������
). �����������
Ebbesen����
���
L��.
и ������������������������������������������������������������������������������
Ingerslev���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
J�������������������������������������������������������������������
. (2005) изследват въздействието на ХХц върху факторите на коагулация при плъхове. Те установяват, че при групата животни с фолиев дефицит и ХХц
се понижава активността на коагулационните фактори (��F� ����
XII�, F���������������������
X�������������������
��������������������
и ����������������
F���������������
II������������
��������������
), докато F���
VII остава непроменен, а ��������������������������������������������������������
F�������������������������������������������������������
VIII се повишава. Тези резултати могат да обяснят частично удължената фаза на инициация на коагулационния профил на кръвта при фолио-дефицитните хиперхомоцистеинемични плъхове. Приемът на фолиева киселина
може да подобри коагулационния профил при тези животни.
Virtanen��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
JK�����������������������������������������������������������������
и съавт. (2005) оценяват риска от мозъчен инсулт в проспективно
кохортно изследване при 1015 мъже на възраст между 46 и 60 години. Авторите
установяват, че повишеният серумен Хц е свързан с повишен общ риск от мозъчни
инсулти. ХХц води до ендотелна дисфункция, по-специално в церебралните артериоли. При тези експериментални проучвания се установяват доказателства, че
ХХц предизвиква стрес в ендоплазматичния ретикулум, което може да допринесе за
развитието на атеросклероза и дисфункция посредством активиране на сигналите
по пътищата водещи до възпаление, оксидативен стрес и апоптоза (��������������
61������������
). От друга
страна повишеното серумно ниво на фолиева киселина може да намали риска от
мозъчно-съдови инциденти.
Проведени са проучвания за ролята на консумацията на алкохол, сърдечно-съдовия риск, липидните показатели и нивото на Хц.
При едно проучване, проведено във Франция върху 2126 мъже, се установява,
че консумиращите качествени вина имат понижени стойности на липопротеини
(а), повишен Хц и повишен индекс на телесната маса (ИТМ). Употребяващите бира,
ябълково вино и десертни вина имат също така повишен Хц. Същото е наблюдавано и при консумиращите вино в малки количества. Пиещите трапезни вина имат
повишени стойности на АпоВ, триглицериди и ИТМ (���������������������������
45�������������������������
). В заключение авторите
посочват, че алкохолната консумация води до повишен риск от атеросклеротични
заболявания.
Gillett�������������������������������������������������������������������������
MJ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
и Burnet�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
JR����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
(2005) съобщават за 3 случая при мъже алкохолици с тежко
изразена ХХц, при които концентрацията на Хц се понижава достоверно след намаляване на алкохолната консумация.
При друго проучване, проведено при 988 жени, е оценена връзката между алкохолната консумация, приема на фолиева киселина и концентрацията на плазмения
Хц (��������������������������������������������������������������������������
12������������������������������������������������������������������������
). При намален внос на фолиева киселина пациентите, приемащи умерени количества алкохол (≥15 гр. алкохол дневно) имат достоверно повишен ТХц (15,2±2,9
µ�����������������������������������������������������������������������������������
mol��������������������������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������������������������
) спрямо слабо пиещите (11,3±0,7 µ��������������������������������������������
mol�����������������������������������������
/����������������������������������������
L���������������������������������������
) и непиещите (11,0±0,8 µ��������������
mol�����������
/����������
L���������
). Обаче
намалението на нивото на ТХц при повишен внос на фолиева киселина е значително
по-добре изразено при умерено пиещите (-6,6 µ������������������������������������
mol���������������������������������
/��������������������������������
L�������������������������������
), отколкото при слабо пиещите
(-2,3 µ���������������������������������������������������������������������������
mol������������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������������������
) и непиещите (-2,1µ��������������������������������������������������
mol�����������������������������������������������
/����������������������������������������������
L���������������������������������������������
). В този случай авторите заключават, че умерената алкохолна консумация и ниската активност на МТХФР има�����������������
т����������������
неблагоприятно
въздействие върху нивата на плазмения хомоцистеин, но този ефект може да бъде
преодолян при достатъчен внос на фолиева киселина.
Според други автори серумният ХЦ се увеличава след умерена консумация
на червено вино и концентриран алкохол, но не и след умерена консумация на бира
(54). В последният случай това вероятно се дължи на вит. В6 в бирата, който
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предотвратява въздействието на алкохола.
Интерес представляват проучванията, свързани с вегетарианството, ССЗ и
аминокиселината хомоцистеин. При проучвания, проведени при 57 жени-вегетарианки след менопаузата, се установяват повишени нива на Хц и понижени концентрации на вит. В12 в кръвта (����
48��
).
При едно друго проучване, свързано с определяне на Хц-концентрация при вегетарианци, авторите намират достоверно повишение на Хц концентрация при вегетарианците в сравнение с контролната група (23,9 ±21,3 срещу 11,6 ±4,9 µ�������
mol����
/���
L��,
р<0,001/)(�������������������������������������������������������
8������������������������������������������������������
) Също така се установява, че серумното ниво на вит. В12 е достоверно
понижено при групата на вегетарианците в сравнение с контролната група (171,2 ±
73,6 срещу 265±52,2 pmol�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
/������������������������������������������������
L�����������������������������������������������
, р<0,01; референтни стойности – от 220 до 740 pmol����
��������
/���
L��
).
Хранителното суплементиране с витамини от група В, които намаляват серумното ниво на ТХц, предполага намаляване на риска от ССЗ. Фолиевата киселина
и Вит. В12 намаляват сумарното ниво на Хц с 25-30% при изследваната популация, която не е получила повишени дози на фолиева киселина, като това намаление е само с
10-15% при групата, получила само Вит. В9. При тези проучвания 25% понижение на
Хц е свързано с 10% намаление на ССЗ и около 20% намаление на мозъчно-съдовите
инциденти (����
13��
).
При 2 широкомащабни проучвания в Германия е установено, че пълнозърнестият хляб, пресните плодове, маслиновото масло, гъбите, кръстоцветните зеленчуци, виното и ядките повлияват положително нивото на фолиевата киселина и вит.
В12 в кръвта, което е свързано с понижение на плазмения Хц. Този хранителен режим
повлиява благоприятно Хц-метаболизъм и съответно може да намали риска от ССЗ
(�����������������������������������������������������������������������
58���������������������������������������������������������������������
). Противоположно е въздействието на консумацията на пържени картофи.
Умерено изразената ХХц преди всичко се проявява при недостатъчно добре балансирано хранене, свързано с Хц-метаболизъм. Недостатъчният внос на фолиева
киселина е най-важният хранителен фактор, които предизвиква повишение на Хц в
кръвта. Препоръчителната дневна доза на фолиева киселина е 400 мкгр. с подчертан понижаващ ефект (около 20-25%) на Хц. Допълнителен фактор, оказващ влияние върху количеството на Хц в кръвта, се явява вит В12. Витамините В2 и В6 имат
слабо изразено влияние върху Хц-ниво, въпреки че Вит В2 е свързан индивидуално с
ензима МТХФР (677 ТТ-генотип), който може да подобри Хц-катаболизъм при възрастните.
Ubbink����������������������������������������������������������������������
JB�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
и съавт. (1993) при 100 мъже с ХХц, разпределени в 5 групи по 20,
внасят ежедневно в продължение на 6 седмици 0,65 мг фолиева киселина, 0,4 мг вит.
В12 и 10 мг вит. В6. Тези витамини са давани поотделно на всяка група мъже, като
4 група е приемала и трите витамина, а 5 е взимала плацебо. Авторите установяват, че хомоцистеиновата концентрация в серума на изследваните лица е най-силно намалена (49,8 %) при мъжете, приемали и трите витамина едновременно. Тези,
приемали само фолиева киселина, са имали 41,7 % намаление на Хц-ниво, докато при
групата, приемала вит. В12, се установило намаление в Хц-концентация с 14,8 %. Не
е била намерена промяна в Хц-концентрация при групата, приемала вит. В6.
В заключение, използването на фолиева киселина като добавка в храната може
да намали Хц-концентрация. Обаче не е известно дали намаленото Хц-ниво може да
намали риска от ССЗ (����
56��
).
Повишеният внос на белтъчни храни също повишава Хц-ниво, но тези промени са преходни и нивата му се нормализират след 12-часово гладуване. Серинът и
цистинът също повлияват метионин-предизвиканото увеличение на Хц-концентрация. Консумацията на чай и кафе повишава нивото на Хц с 20 %.
При експериментални изследвания на маймуни Lentz�����������������������������
����������������������������������
SR��������������������������
����������������������������
и съавт. (1996) намират,
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че диета, богата на метионин и бедна на фолиева киселина и холин, инициира хиперхомоцистеинемия у експериментални животни.
Тъй като хомоцистеинът е продукт от метаболизма на една от есенциалните
аминокиселини, имащи важно значение в храненето на човека, от това възникват
редица въпроси, свързани с приема на храни, богати на метионин. Такива са яйцата,
месото, рибата, колбасите, млякото, изварата, т.е. главно животински продукти.
Това поставя въпроса за ролята на повишения белтъчен внос в етиопатогенезата
на сърдечно-съдовите заболявания, а оттам и за преразглеждане на белтъчната
теория в атерогенезата.
Бетаинът и холинът могат да понижат нивото на Хц в същата степен, както
фолиевата киселина, специално в случаите на повишен внос на метионин. Холинът е
прекурсор на бетаина. Olhof����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
MR�������������������������������������������������
и съавт. (2005) проучват въздействието на суплементирането с холин под формата на фосфатидил-холин, който присъства в храната, върху концентрацията на плазмения Хц при здрави мъже с умерено повишен
плазмен Хц. При дневен внос от 2,6 гр холин за 2 седмици се установява намаление
на плазмения Хц с 18 % (-3 µ�����������������������������������������������������
mol��������������������������������������������������
/�������������������������������������������������
L������������������������������������������������
). На първия ден от суплементирането еднократна
доза от 1,5 гр холин намалява увеличения хомоцистеин с 15 % (-4,8 µ���������������
mol������������
/�����������
L����������
). Авторите заключават, че при повишени нива на Хц в плазмата, които могат да доведат до
ССЗ, допълнителният внос на холин може да намали риска от ССЗ при човека.
От представените литературни данни може да се направи извода, че е необходимо да бъдат проведени допълнителни изследвания за ролята на хомоцистеина
и на антиоксидантната система в етиопатогенезата на сърдечно-съдовите заболявания.
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Системно съдово увреждане
Бъбрекът е богато кръвоснабдена структура, чиято кръвоносна система е
неразделна част от нефрона. Бъбречната артерия, разклонявайки се на все по-малки
съдове, чрез аферентната артериола дава началото на гломерулното капилярно
клъбце. Изхождащата от него еферентна артериола се разпада на перитубулна съдова мрежа, която осигурява кръвоснабдяването на бъбречните каналчета. Бъбречните съдове са прицел на всяко системно съдово увреждане. При това съдовите
промени директно се отразяват на бъбречната перфузия, гломерулната филтрация и тубулната функция.
Основната роля за увреждането на бъбречните съдове заедно с коронарните,
мозъчните и периферните, играят артериалната хипертония, захарният диабет
и дислипидемията, водейки до ендотелна дисфункция и атеросклероза (1). Днес се
наблюдава непрекъснато повишаване на дяла на захарния диабет и артериалната
хипертония сред причините, довели до терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). В САЩ диабетът вече заема 50% от причините за терминална
ХБН [United States Renal Data System (USRDS) 2000 Annual Data Report, www.usrds.org].
Подобна тенденция има и в Европа. Очевидно, тези извънбъбречни заболявания се
превръщат в заплаха не само от сърдечно-съдови и мозъчни инциденти, но и от
прогресиращо влошаване на бъбречната функция. Усилията на кардиолози, ендокринолози и нефролози за предотвратяване и ограничаване на ендотелната дисфункция могат да дадат резултат само ако са ранни и общи. Те обхващат ефикасния
контрол на артериалната хипертония, диабета, дислипидемията и останалите рискови фактори.
Системна и бъбречна хемодинамика
Бъбречният кръвоток представя 1/5 от минутния сърдечен обем, а гломерулната филтрация – 1/5 от бъбречния плазмоток. Така за 24 часа около 180 литра вода
с разтворените в нея вещества се филтрират през гломерулната капиларна стена.
По този начин не само се осъществява очистващата функция на бъбреците, но се
създава широка възможност за регулация на количеството вода и натрий, резорбиВзаимоотношения
сърце-бъбреци
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Между бъбреците и сърдечно-съдовата система съществува тясна функционална връзка и зависимост. От една страна, обща нокса - системното съдово
увреждане, засяга еднакво тежко сърцето, мозъка и бъбреците. От друга - сърдечно-съдовата система и бъбреците си взаимодействат в поддържането на системната хемодинамика. При бъбречна недостатъчност настъпва акцелерация на
ендотелната дисфункция, тежки хемодинамични нарушения, както и увреждане на
сърдечно-съдовата система под влиянието на редица вазоактивни субстанции, токсини и медиатори на възпалението.

рани обратно в тубулите, за да се съхрани обема на извънклетъчната течност и
по-специално – на циркулиращата кръв.
При намален сърдечен дебит се понижава първоначално бъбречния кръвоток,
а впоследствие - гломерулната филтрация. Настъпва олигурия и се повишава серумният креатинин. Така кардиогенният шок води до преренална остра бъбречна
недостатъчност (ОБН), която може да се овладее чрез повишаване на сърдечния
дебит и артериалното налягане. ОБН, дължаща се на намалена перфузия на бъбреците, може да се прояви в по-лека степен и при хронична сърдечна недостатъчност.
ACЕ-инхибиторите подобряват бъбречния кръвоток при пациенти със сърдечна недостатъчност (2).
От друга страна, понижаването на гломерулната филтрация при тежки остри
гломерулонефрити и васкулити, както и при терминална ХБН, води до хиперволемия и левостранна сърдечна недостатъчност. При хронична бъбречна недостатъчност, особено с нейното напредване, настъпва порочен кръг на взаимно влошаване
на функцията между сърцето и бъбреците.
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Хронична бъбречна недостатъчност и сърдечно-съдов риск
Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смъртност сред болните с терминална ХБН - при над 25% от децата и около 50% от възрастните на диализно лечение. Те са повод за 30% от хоспитализациите на диализната популация.
Сърдечно-съдовата смъртност при болни на диализно лечение е 30-40 пъти по-висока в сравнение с общата популация (3, 4, 5). Докато при болни над 75 г. възраст
тя е около 5 пъти по-висока, то във възрастта между 25 и 30 г. това отношение
достига 375 пъти (5, 6).
Мета-анализът на 85 публикации върху 552 258 болни за периода 1986-2003 г.
показва, че сърдечно-съдовата болестност e увеличена твърде рано в еволюцията
на ХБН. Повишен сърдечно-съдов риск се установява още при гломерулна филтрация около 90 ml/min. При ниво на серумния креатинин 150 µmol/l сърдечно-съдовата
смъртност вече е повишена в сравнение с общата популация 2 пъти за възрастта
над 65 г. и 36 пъти между 16 и 39 г. (6).
Експертни препоръки и алгоритми за поведение
по отношение на сърдечно-съдовия риск при ХБН
През 2000 г. експертна работна група под ръководството на Jorge CannataAndia, Jutta Passlick-Deetjen и Eberhard Ritz публикува в отделен брой на сп. Nephrology
Dialysis Transplantation Европейски препоръки за лечението на реналната остеодистрофия и за понижаването на сърдечно-съдовия риск при ХБН (7). Те съдържат
и анализ на факторите за сърдечно-съдов риск при ХБН. През 2005 г. излезе отделен
брой на сп. Kidney International върху хроничното бъбречно заболяване като сърдечно-съдов рисков фактор (8).
Факторите за сърдечно-съдов риск при ХБН се разделят на традиционни (хиперлипидемия, хипертония, захарен диабет, тютюнопушене, менопауза, намалена
физическа активност) и свързани с уремията. От своя страна свързаните с уремията фактори могат да се разграничат като:
•	Фактори, които играят роля и в общата популация, но са повлияни от уремията (дислипидемия, протромботични фактори, хиперхомоцистеинемия);
•	Фактори, характерни за уремията:
- хемодинамично обременяване
- анемия
- повишен оксидативен стрес
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-

повишен фосфор
хиперпаратиреоидизъм
повишено произведение Ca x P
повишен фибриноген
малнутриция, хипоалбуминемия
възпаление, повишен CRP
крайни продукти на напредналото гликиране (AGEs)
дефицит на витамини, карнитин и др.
Днес се проучва усилено ролята на уремичните токсини (9) за съдовото увреждане. В Европа е създадена работна група по този проблем, European Uremic Toxin
Work Group (EUTox).
Сърдечно-съдови увреждания при ХБН
Левокамерната хипертрофия (ЛКХ) е основен белег на болните с хронична бъбречна недостатъчност. Още в началните й стадии индексът на левокамерната
маса е повишен, а при болни на диализно лечение той е почти 2 пъти по-висок от
този на здрави лица (10, 11). Седемдесет и пет процента от болните на хемодиализа имат ЛКХ (12). Основните причини за левокамерна хипертрофия при болните
с ХБН са артериалната хипертония и анемията. Хипертонията и дегенеративната
аортна стеноза водят до концентрична хипертрофия, а анемията, хиперволемията, AV-фистулите за хемодиализа, които увеличават преднатоварването - до ексцентрична ЛКХ. Последствията са кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност.
Ранният контрол на артериалното налягане е изключително важен както за
понижаване на сърдечно-съдовия риск, така и за забавяне на прогресията на хроничните бъбречни заболявания. Препоръките за таргетно артериално налягане са
следните (7), (табл.1):

Антихипертензивни медикаменти на първи избор при хронично бъбречно увреждане са АCЕ-инхибиторите и ангиотензиновите рецепторни блокери, поотделно или в комбинация. Тези медикаменти имат уникален ренопротективен ефект,
като забавят прогресията на ХБН, независимо от повлияването на артериалното
налягане. Този ефект се дължи на понижаването на вътрегломерулното налягане и
на подтискането на пролиферацията и фиброзата. Освен това се прилагат блокери на калциевите канали, β-блокери, периферни α-блокери, както и централни симпатикови агонисти. Последните са особено необходими при тежка, неповлияваща се
хипертония в напреднал стадий на ХБН. Обратно, при напредването на ХБН (серумен креатинин над 350 µmol/l) приложението на АCЕ-инхибитори става все по-неприемливо поради тенденцията за хиперкалиемия, а понякога – ускорено понижаване
на гломерулната филтрация. Поради това, препоръчва се следното поведение по
отношение на АCЕ-инхибиторите при ХБН (7):
• Преди назначаването им да се изключи двустранна стеноза на бъбречната артерия (10% от болните с диабет тип 2 имат двустранна стеноза на бъбречната артерия!).
• При дехидратирани болни лечението да се започва с ниски дози.
• При болни със серумен креатинин (sCr) над 124 µmol/l може да се очаква:
Взаимоотношения
сърце-бъбреци
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В преддиализен стадий
При болни на хемодиализа
При болни на
на ХБН
перитонеална диализа
При протеинурия
Преди диализа: 140/90 mmHg
140/90 mmHg
-под 1 g/24 h: 130/80 mmHg Пост/интрадиализно: над110/80 mmHg
-над 1 g/24 h: 120/75 mmHg
Табл.1. Препоръки за таргетно артериално налягане при хронично бъбречно заболяване
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- повишаване на sCr с 20 до 30% (не повече!);
- стабилизиране на sCr до 2 месеца и забавяве на прогресията на ХБН.
• При по-значително или продължаващо повишаване на sCr се препоръчва спиране на ACE-инхибитора.
• При повишаване на калия над 5.6 mmol/l и ако няма други причини за това (хемолиза, медикаменти, ацидоза, прием на храни, богати на калий) - спиране на ACEинхибитора.
• При sCr над 350 и особено над 500 µmol/l не е подходящо да се назначават ACEинхибитори.
В лечението на артериалната хипертония при бъбречна недостатъчност съществена роля играят ограничението на солта и бримковите диуретици. Тяхното
приложение става все по-наложително с напредването на ХБН. Тиазидните диуретици също се използват самостоятелно или в комбинация с бримковите. Калий-съхраняващите диуретици са противопоказани при ХБН.
При болни на хемодиализа или перитонеална диализа основно значение има
контролът на обема на телесните течности (тип на диализата, обем на ултрафилтрацията, наличието или липсата на остатъчна диуреза, нискосолев режим и
ограничаване на приетите течности). Ренин-зависимата хипертония при болни с
терминална ХБН изисква нефректомия.
Втората основна и често подценявана причина за левокамерна хипертрофия и
прогресиращо сърдечно увреждане при ХБН е анемията. Тя води до хипоксемия, вазодилатация, повишаване на сърдечния ударен обем и ексцентрична ЛКХ. Има доказателства, че ранната корекция на анемията със стимулиращи еритропоезата медикаменти (рекомбинантен човешки еритропоетин и подобни нови продукти), води
до обратно развитие на левокамерната хипертрофия (13, 14, 15). При напреднала
ХБН и развита ЛКХ това не е възможно. Многоцентрово проспективно проучване
у нас върху 173 болни с ХБН и анемия показа статистически значимо намаляване на
размера на задната стена на лявата камера след 9-месечно лечение с еритропоетин
алфа (16). Европейските и американските правила за добра клинична практика препоръчват при болни с ХБН да се започва лечение с рекомбинантен човешки еритропоетин, когато хемоглобинът спадне под 110 g/l. Повишаването на хемоглобина до
120-130 g/l в резултат на това лечение води както до подобряване на качеството
на живот на болните, така и до намаляване на сърдечно-съдовия риск. По-нататъшното му повишаване обаче води до още по-добро качество на живот, но не и до
намаляване на сърдечно-съдовия риск. Поради това терапевтичната стратегия е
построена върху начално насищащо лечение, последвано от поддържащи дози за
постигане на хемоглобиново ниво 110-130 g/l според пола, възрастта на болния,
трудовата му заетост и съпътстващата патология. Както нефролозите, така и
кардиолозите, интернистите и общопрактикуващите лекари трябва да осъзнаят
голямото медицинско и социално значение на навременното лечение на анемията
при ХБН.
Дислипидемия при ХБН
Болните с ХБН почти по правило имат дислипидемия. При някои от тях тя се
дължи на нефрозен синдром или диабет, но е свързана и с метаболитните нарушения при самата бъбречна недостатъчност. Дислипидемията се влошава с напредването на ХБН, по-отчетливо при гломерулна филтрация под 40 ml/min. Повишава се
нивото на LDL и особено - на VLDL, а се понижава HDL. Понижава се аполипопротеин
АI, а се повишава аполипопротеин СIII, който подтиска хидролизата на триглицеридите и тяхното ниво нараства. При патологичен липиден профил:
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•	LDL >2.6 mmol/l
•	TG >2.1 mmol/l
• HDL <1 mmol/l,
се препоръчват следните стъпки (7):
1. Диета.
2. Оптимизиране на телесната маса.
3. Повишаване на физическата активност.
4. При неповлияване в терапията се включват статини.
От тях най-подходящи при ХБН са Fluvastatin и Atorvastatin. При висока триглицеридемия може да се приложи Gemfibrosil, но никога в комбинация със статини.
При ХБН фибратите е по-добре да се избягват поради опасност от рабдомиолиза
и тежка ОБН .

Нарушения на калциево-фосфорния метаболизъм
Хиперфосфатемията, високият паратхормон и високото произведение CaxP
водят не само до ренална остеодистрофия при ХБН, но и до образуване на калцификати в меките тъкани (17):
• периферно-съдови: артериална обструкция, некрози;
• коронарни: исхемична болест на сърцето;
• на митралния пръстен: клапни стенози;
• на кожните артериоли: калцифицираща уремична артериолопатия.
Те се доказват с рентген, ултразвук, МРТ и електронно-лъчева томография.
Съществува значима корелация между нивото на серумния фосфат, приема на
калций и произведението CaxP от една страна и морталитета на болните с ХБН
от друга (18). Подобна зависимост има между броя на артериалните калцификати
и риска за смърт (17).
Препоръчва се следното поведение:
•	Контрол на нивото на калция, неорганичния фосфат и PTH в серума
• Ограничаване на приема на фосфор с храната
• Спиране на оралното лечение с калциеви препарати и 1,25 дихидрокси-витамин
Взаимоотношения
сърце-бъбреци
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Коронарна болест
Коронарна болест имат 40% от болните с терминална ХБН на диализно лечение. За пациентите с ХБН важат правилата за добра клинична практика при общата
популация. При рискови болни е необходимо да се извършат възможно рано коронарография и реваскуларизация, тъй като миокардния инфаркт е 3 пъти по-чест при
болни на диализно лечение. Смъртността при аорто-коронарен байпас е 12% при
терминална ХБН срещу 1-3% при нормална бъбречна функция (7).
Трябва да се отчита рискът от допълнително влошаване на бъбречната функция след коронарография при ХБН. Предварително влошената бъбречна функция,
сърдечната недостатъчност, захарният диабет и дехидратацията (вкл. употребата на бримкови диуретици), увеличават значително риска от контрастна нефропатия, проявяваща се с остра бъбречна недостатъчност. Преди изследване с радиоконтрасти са необходими: добра хидратация, компенсация на диабета, лечение с
недихидропиридинови блокери на калциевите канали и N-acetylcystein (ACC). Избягва
се комбинацията от диагностична ангиография и ангиопластика в един етап (7).
За да се постигне терапевтичен ефект при стабилна коронарна болест у болни с ХБН освен стандартното медикаментозно лечение са необходими контрол на
обема на извънклетъчната течност (регулиране на приема на вода, диуретици), както и корекция на анемията.
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D при повишаване на калция
•	Лечение с не-калциеви хелатори на фосфора:
- Sevelamer
-	Lantanum carbonate
Според препоръките на Американската Национална бъбречна фондация National Kidney Fondation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF K/DOQI) Clinical
Practice Guidelines, адаптирани и възприети и в Европа, нивото на неорганичния фосфат в серума не трябва да надвишава 1.6 mmol/l в преддиализен стадий на ХБН и 1.8
mmol/l при болни на диализа. Серумният калций не трябва да надвишава 2.57 mmol/l
в преддиализен стадий и 2.45 mmol/l – в терминален. Произведението Ca x P трябва
да бъде под 4.4 mmol/l.
Други фактори за сърдечно-съдов риск при ХБН
Хиперхомоцистеинемията е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания в
общата популация. Болните с ХБН имат високи плазмени нива на хомоцистеина,
които се повишават с напредването на ХБН и корелират с нивото на серумния
креатинин. При болните с терминална ХБН на диализно лечение хомоцистеинът е
повече от два пъти по висок в сравнение със здрави лица. Суплементацията с фолиева киселина, особено в комбинация с вит. В6 и В12, понижава значително нивото
на хомоцистеина в плазмата. У нас се предлага продукта Neobestin, който съдържа
фолиева киселина 1 mg, витамин В12 1000 μg и витамин В6 20 mg и се назначава 3 по
1 т. дневно (19, 20, 21, 22, 23).
Възпалението също повишава риска от сърдечно-съдови усложнения при болните с ХБН. Активираните острофазови белтъци усилват атерогенезата и повишават сърдечно-съдовата смъртност. Констелацията:
• висок CRP
• нисък албумин
• нисък хемоглобин
• висок феритин
• висок фибриноген
е свързана с висок сърдечно-съдов риск (7).
Възпалението, анемията и малнутрицията при ХБН са взаимно влошаващи се
патологични феномени, които оформят порочен кръг и водят до повишаване на
общата и сърдечната смъртност на болните. Поради това, при болни във всички
стадии на ХБН, имащи тази констелация от биологични маркери, трябва да се търсят и лекуват:
• инфекции
• микроваскуларни диабетни усложнения
• неоплазми
• активни имунни болести
• инфекция на съдовия достъп при болни на хемодиализа
• инфекция на перитонеалния достъп при болни на перитонеална диализа.
Особености на сърдечната недостатъчност при ХБН
При прояви на застойна сърдечна недостатъчност у пациенти с ХБН трябва
винаги да се отчита прогресивното намаляване на капацитета на бъбреците за
отделяне на вода и сол и за регулация на хемодинамиката. При болни с креатининов клирънс под 25 ml/min, а особено под 15 ml/min, високата диуреза не означава
запазена способност на бъбреците за ефикасно освобождаване на организма от
течности при обременяване. Всъщност филтрирането на първична урина е много
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забавено, но малкото количество филтрат се резорбира слабо в тубулите и диурезата е привидно висока. Всеки опит за приемане на повече вода и сол през устата
или парентерално може да доведе до белодробен оток. При болни с ХБН и застойна
сърдечна недостатъчност се препоръчва следното поведение:
• Преди всичко - бримкови диуретици
• Нитропрепарати
• Мониториране на плазменото ниво на кардиотониците, ако е показано да се
прилагат
• Оптимално лечение на анемията при ХБН
•	Започване на диализно лечение при невъзможност за преодоляване на хиперволемията
•	Корекция на широка AV фистула, която увеличава преднатоварването.
Хроничната бъбречна недостатъчност днес се развива най-често в резултат
на социално значимите и широко разпространени хипертонична болест, захарен диабет, метаболитен синдром. Независимо от това, в клиничния си ход тя има преди
всичко сърдечно-съдови прояви и усложнения. Първичната и вторичната превенция,
както и лечението на ХБН, трябва да бъдат резултат от координираните усилия
на нефролози, кардиолози и диабетолози.
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През 2003 г. бяха публикувани най-важните рискови фактори за кардиоваскуларни събития (КВС) при пациенти с артериална хипертония (JNC 7 report), а малко
по-късно - и препоръките на Европейската асоциация по хипертония (ESH) и Европейската асоциация по кардиология (ЕSC) за лечението на артериалната хипертония. Според JNC 7 report, към основните рискови фактори за КВС се причисляват
тютюнопушене, затлъстяване, дислипидемия, захарен диабет, възраст над 60
години за мъже и 65 за жени, фамилно обременяване с кардиоваскуларни болести.
Увеличеният серумен креатинин над 135 µmol/l за мъже и над 120 µmol/l за жени,
намалената гломерулна филтрация под 60 ml/min (Ccr) и микроалбуминурията са
самостоятелни рискови фактори за кардиоваскуларни събития при пациенти с
артериална хипертония (1-7, 11-17).
Непрекъснато се увеличава броят на пациентите, достигнали ХБН. В последните 10 години структурата на болестите, водещи до ХБН и съответно до хемодиализа, се промени - хроничният гломерулонефрит и пиелонефритът отстъпиха
място на диабета, бъбречните съдови болести, хипертонията и генерализираната
атеросклероза.(6, 17). Хипертоничната нефропатия е втората по честота причина
за крайна степен на БН (27% от пациентите) след диабета (51%) (6,17). Междувременно смъртността от КВС е 50-500 пъти по-висока при болни с ХБН на хемодиализа. Факторите, повлияващи еволюцията на бъбречните болести, освен активността на основния болестен процес и количеството на запазените гломерули
при навлизане в ремисия, са главно два: наличието на протеинурия и на артериална
хипертония. Допълнително към тях могат да се прибавят още хиперлипидемията
и генетичната предиспозиция. Лечението на артериалната хипертония с едновременното намаляване и на протеинурията забавя намаляването на ГФ (6, 17, 16).
Нека да разгледаме дефиницията за микроалбуминурия:
Единична проба
24-ч. урина
µg /min
mg/mmol Pr/Cr
mg/24h (мг/л)
Норма
<2.5 мъже
<30
<20
< 3.5 жени
Микроалбуминурия
>2.5 мъже
30-299
20-199
4 -22
>3.5 жени
Протеинурия
≥30
≥300
≥200
Табл. 1. Вид изследване за микроалбуминурия и нормални стойности (2)
*Еднократна проба <17–20мг/л – чувствителност 100%; **Белтък в урината, установен с
dipstick - >430mg/l отговаря на истинска протеинурия – чувствителност около 91%.

От табл. 1 се вижда, че обхватът на нормалните стойности за микропротеинурия е твърде широк. Интересно е да се разбере каква е взаимовръзката между микропротеинурията и кардиоваскуларните събития (КВС), каква е тезата за
появата на КВ събития при албуминурия под долния є праг, приет за нормален,
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и каква е гломерулната филтрация при стойности под и над долния праг за МА,
(3,6,7,10,11,12, 17, 18,19).
Според определението за ХБН на NKF DOQI. реален изрез на ХБН е гломерулна
филтрация (ГФ) <60ml/min/1.73m2 ≥3 месеца, с или без белези за бъбречно увреждане (4,12). Освен чрез 24-часов креатининов клирънс, бъбречната функция се оценява най-лесно чрез следните формули:
	Формула на Cockcroft и Gold: ml/minX1.73m2 BSA (телесна повърхност)
Мъже: Ccr=

(140 – възраст) х ТМ(kg)
0.814 х sCr µmol/l

Жени: резултат х 0.85

 MDRD (Modification of diet in renal disease) formula: ml/minX1.73m2 (телесна
повърхност)BSA
Мъже: Clcr = 186.3 X Scr –1.154 (mg/dl) x възрастта –0.203
За превръщане на mg/dl в µmol/l се умножава се по фактор 88.4
Жени: резултат х 0.742
В последните години се приема, че гломерулната филтрация, изчислена чрез
формулата MDRF, е най-близка до реалната (5,12,21).
Стадии Степени на ХБН според ГФ и степента на ГФ ml�����
�������
/����
min��������
X������
�������
1.73�
m2 ���
BSA
бъбречното увреждане (БУ)
I
БУ с нормална или увеличена ГФ (�
Ccr >
M���������������
икроалбуминурия
90��������
ml������
/�����
min��)
>17 mg�������
���������
/������
g�����
/мъже
>25 mg�������
���������
/������
g�����
/жени
II�
лека
60-89
III�
средна
30-59
IV�
тежка
15-29
V�
тежка – крайна степен на ХБН, пациенти
<15 ml���������
�����������
/��������
min�����
- ХД
на хемодиализа (ХД)

% на разпр.
в САЩ
3.3
3
4.3
0.2
0.1
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Табл. 2. Стадиране на ХБН според ГФ и степента на бъбречното увреждане (БУ) NKF, USA
(12). *ГФ е изчислена, като е използвана MDRD (Modification of diet in renal disease) formula:
ml/minX1.73m2 (телесна повърхност)BSA, според серумното ниво на креатинина, съобразена с пола, възрастта, расата на пациентите.

Според проучването NHANES при около 300.000.000 пациенти над 20 години,
при 3% от населението на САЩ е увеличено нивото на креатинина. От тях 3.3%
са с I степен ХБН, увеличена ГФ и микроалбуминурия (5).
Съгласувано с класификацията на артериалната хипертония според Европейски насоки за лечение на АХ –JNC 7 report, за нормално се приема артериално налягане (АН) систолно (САН) <120 mmHg, диастолно (ДАН) <80 mmHg; за прехипертония
– САН 120-139 mmHg, ДАН 80-89 mH; първи стадий на АХ – САН 140-159 mmHg, ДАН
90-99 mmHg; втори стадий на АХ - САН ≥160 mmHg, ДАН ≥100 mmHg (4).
На фиг. 1 е показана зависимостта между АН и ГФ.
Микроалбуминурия и хиперфилтрация се установяват при около 39% от пациентите с I степен и при около 7% от пациентите с артериална хипертония II
степен (7-40%) (19).
Епидемиологичните данни показват, че МА е свързана с увеличен риск от КВ
събития и смърт. Първите проучвания в тази насока са правени върху пациенти
с диабет, но по-късно усилията се съсредоточват върху предиктивната роля на
МА и при недиабетици с и без АХ на различна възраст (3,6).
При едно проучване при 2085 пациенти без ИБС, без бъбречни заболявания и
без диабет, за период от 10 години, Knut-Borch-Johnsen and all съобщават релативен риск за ИБС 2.3 (p= 0.002) за пациенти, при които за МА се приема Cr/Alb отно68
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шение над 0.65 mg/mmol. Преживяемостта при пацинтите с МА при 10-годишното им проследяване намалява от 97% на 91%, сравнена с тази на пациентите без
МА. Освен това се установява много по-висок риск от ИБС при съчетанието на
микроалбуминурията с останалите рискови фактори: хиперлипемия, наднормено
тегло, артериална хипертония. Повече от два пъти се увеличава предиктивният
атеросклеротичен риск за развитие на ИБС (3).
От това проучване прави впечатление, че микропротеинурията под приетите граници за такава и без макропротеинурия е свързана с увеличен риск от
КВС.
През 1997-1998 г. в Гронинген, Холандия, се провежда мащабно проучване при
85426 пациенти на възраст от 28-75 г., от които чрез анкета са подбрани 40548
пациенти без диабет, разделени на следните 4 групи: пушачи – непушачи, с и без
АХ, с и без хиперхолестеролемия, с и без КВБ. За норма за микроалбуминурия се
приемат стойности 20-200 мг/л, за увеличена МА - (УА)>200 мг/ л, концентрация
10-20 мг/л – за високонормална албуминурия (6,10).
В резултат на проведеното проучване се установява, че 7% (3000 пациенти)
от изследваната група са с микроалбуминурия (6). МА е най-висока при диабетици
и хипертоници, но 6.6% от пациентите не са нито хипертоници, нито диабетици. При двукратно увеличение на микроалбуминурията релативният риск от КВ
смъртност се увеличава съответно с 1.29 (фиг. 2).
При по-нататъшно проследяване на пациентите с микроалбуминурия чрез
изследване на серумния креатинин и креатининовия клирънс се установява, че
с хиперфилтрация са точно пациентите с високо-нормална албуминурия - 1530мг/24 ч (6). Динамиката на морфологичните и функционалните промени при ДН
е следната: хиперфилтрацията се последва от микроалбуминурия, след което ГФ
се нормализира. Еднакви са промените и при артериална хипертония, при която
МА е в стойности, далеч по-ниски от тези приети за нормални, отговаря на хиперфилтрация. Появата на протеинурия е свързана с нормализиране на ГФ, последвано от увеличение на серумния креатинин и съответно с прогресиране на
бъбречното участие.
Смъртността при пациентите с микроалбуминурия е 2 пъти по-голяма от
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тази на пациентите без микроалбуминурия. Микроалбуминурията може да се асоциира с останалите рискови фактори за КВС: диабет, АХ, бъбречна недостатъчност, дислипидемия, хиперхомоцистеинемия, диета, богата на белтъци, пушене,
маркери на острофазовия отговор. Тя е важен предиктивен фактор за хиперфилтрация при диабетици, хипертониц и недиабетици-нехипертоници. При всички
тях е асоциирана с повишен риск от КВС, както и с прогресия на бъбречните
болести. Изследването за микроалбуминурията се осъщестява лесно. Подобни
и много важни са резултатите от Hope study (1994-1999), проведено при 7674
пациенти над 55 г, от които 5545 са с поне една кардиоваскуларна болест и 3498
- диабетици с поне един КВР фактор. МА, измерена като отношение alb/creat в
урината, се установява при 32.6% от диабетиците и 14.5% от недиабетиците. И
в това проучване се потвърждава, че микроалбуминурията е независим и самостоятелен КВР фактор. Предлага се за КВР фактор да се счита микропротеинурия
над 0.5mg/mmol; нещо повече, с всеки 0.4 мг увеличение на протеинурията рискът
от КВ събития се увеличава с 5.9% (от 4.9-7%) (7).
Едновременното разглеждане на рисковите фактори е важно за смяната
на стратегията на лечение и едновременно превенция на рисковите фактори:
както е известно, ACE-инхибиторите и AРБ намаляват микроалбуминурията и са
медикаменти на избор за лечение на АХ. Скринингът за АХ, хиперхолестеролемия
и микропротеинурия позволяват ранното откриване на бъбречните болести,
стриктна преценка на необходимата терапия и превенция на пациентите от КВС
и прогресия на бъбречните болести (7,17).
Резултатите от много проучвания демонстрират взаимовръзката между
микроалбуминурията и метаболитния синдром (МС) и между МА и инсулиновата резистентност (ИР). В 27% артериалната хипертония е съчетана с намален
глюкозен толеранс и микропротеинурия (13). Микроалбуминурия се установява в
10% от пациентите с метаболитен синдром, дори при тези с нормален глюкозен
толеранс и нормална бъбречна функция. При тях 3 пъти по-голям е рискът за едновременно развитие на коронарна болест и нефросклероза (при проследяване за
период от 13 години) (13, 17).
Каква всъщност е връзката между затлъстяването, МС и ИР и МА?
Понятието инсулинова резистентност е широко и се среща при/ или се асо100
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циира с много различни болести. Включва хипертония (САН ≥140мм, ДАН ≥90),
трайно увеличено ниво на кръвната захар (≥6.1 mmol/l и <7 mmol/l), увеличено ниво
на инсулина в кръвта (>14 mIU/ml), ниско ниво на HDL (<0.9 mmol/l), триглицериди
≥2.8 mmol/l и почти винаги микроалбуминурия (13,14,19,20). При пациенти със затлъстяване освен ИР се установяват ниски нива на адипонектин и увеличение на
свободните мастни киселини (13,20). МС и ИРС са свързани с множество метаболитни токсини, резултат от увеличено производство на кръвна захар, намалено
ниво на NO, продукция на свободни кислородни радикали (ROS) и на необратимо
гликозилирани крайни продукти на обмяната на плазмените и матриксните белтъци AGEs, намалено елиминиране на инсулин от черния дроб, хиперинсулинемия и
увеличен оксидативен стрес (9,16). АGEs се свързват със специфични рецептори,
водещи до каскадно образуване на ROS, активиране на transcription nuclear factor B и
накрая транскрипция на растежни фактори и цитокини в ендотелните и съседни
на тях клетки: мезангиални клетки и подоцити. Така хипергликемията, индуцирайки образуването на ROS и AGEs, осигурява връзка между ендотелното увреждане
и увреждането на гломерулните клетки и подоцитите при диабет. LDL и окислени
LDL се свързват с рецептори в мезангиалните и епителните клетки на гломерула
и ендотелните в съдовете - задълбочават се микро и макроваскуларните промени (16). МА при тези пациенти се асоциира с увеличен АГII, с маркери на хроничното възпаление и ендотелна дисфункция: CRP, IL6, TNF-α, IL18 (8,14).
Всъщност микроалбуминурията е израз на генерализирана ендотелна дисфункция. Дължи се на повишена транскапилярна съдова пропускливост за албумин. Промените в бъбрека, проявени като нефросклероза при АХ, са свързани с
атеросклеротични промени в големите артерии.
Какъв е всъщност естественият ход на хипертоничната болест?
От ендотелна дисфункция към органна увреда:
Съдова
дисфункция

Увеличено
АН

ЛКХ

Органна
увреда

Бъбреци

Инсулт

МИ/ИБС

Обсъждане
Ендотелната дисфункция е дисбаланс между вазодилататорните и вазоконстрикторните субстанции, продуцирани или въздействащи върху ендотелните
клетки. Характерна е липсата на вазодилататорен отговор към въздействието
на вазодилататора NO (16, 17, 13)
Дифузната ендотелна дисфункция е предиспозиция за прогресия на КВ и бъбречни болести. При бъбречните болести ендотелната дисфункция се манифестира като микро-/макропротеинурия, а при кардиоваскуларната система – като
атеросклероза. МА би могла да се използва като важен предиктивен фактор за
субклинично органно увреждане и косвено по нивото й да се съди за тежестта
на атеросклерозата (17). Тя би могла да се използва като модел за откриване на
сърдечно-съдови и бъбречни болести при пациенти с инсулинова резистентност
и нарушен глюкозен толеранс, тъй като се регистрира преди появата на диабета
и може да служи за маркер за болестната активност.
Периодична проверка за микроалбуминурия е желателно да се извършва на
всички рискови болни и на пациенти с артериална хипертония, сърдечно-съдови
MИКРОПРОТЕИНУРИЯ
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Ендотелна
дисфункция

заболявания, атеросклероза и бъбречни заболявания. При наличие на микропротеинурия е добре да се изследва серумния креатинин, да се изчисли ГФ по формула и
да се започне ранно лечение още в стадия на хиперфилтрация (13).
При установена микроалбуминурия (след лечение на UTI инфекции, хематурия) изследването се повтаря 3 пъти за интервал от 3-6 месеца с по-специфични
проби.
Таргетна цел на провежданото лечение е микропротеинурия <0.5 mg/mmol,
когато ГФ все още е в норма или евентуално е налична начална хиперфилтрация.
Препоръки на Американската асоциация по диабет (ADA) за лечение на хипертонията и диабетната нефропатия:
	Лечение с ACE-и или АРБ са препоръчителни при всички болни с микроалбуминурия
 При болните с тип 1 диабет и микроалбуминурия или вече с макропротеинурия, АСЕ-и са медикаментите на първи избор.
 При хипертоници с тип 2 диабет с микроалбуминурия или вече с доказана
албуминурия АРБ са медикаментите на първи избор.
 Подобряването на гликемичния контрол, агресивната антихипертензивна
терапия и употребата на АСЕ-и или АРБ може да забави прогресията на нефропатията.
Препоръки за лечение на артериалната хипертония (ESH, ESK) (17)
Кардиоваскуларни рискови фактори, съчетани
с намалена ГФ и микроалбуминурия
Централно затлъстяване
Инсулинова резистентност
Високи триглицеридни нива
Ниски нива на HDL
Систолна хипертония
Липса на нормално намаляване на АХ през нощта
Чувствителност към прием на сол
Пол - засягане предимно на мъже преди 50 г.
възраст
Асоциирани фактори
Увеличен кардиоваскуларен оксидативен стрес
Инсулинова резистентност

сърце-бъбреци

Абнормална коагулация/фибринолитичен
профил
Увеличена провъзпалителна реакци

Лечение
Промяна в начина на живот (диета, бедна
на сол, намаляване на теглото, спиране на
пушенето)
Стриктен контрол на АН <130/80 с комбинирана терапия
Блокада на АГII с ACE и AРБ
Контрол на асоциираните рискови фактори
Антиоксиданти, фолиева киселина,
липид-понижаващи агенти
Инсулинови сенситизатори: метформин,
използване на PPR-g (peroxizome proliferator
activating receptor) агонист: епросартан и
телмисартан, глитазони
Тромбоцитна агрегация: аспирин, други

заключение
Микроалбуминурията е един от най-важните индикатори-предвестници за
неблагоприятни КВ събития и е важен и самостоятелен кардиоваскуларен рисков
фактор при пациенти с артериална хипертония. Като такъв е предиктор на дифузна ендотелна дисфункция, която при засягане на КВ система се манифестира с
атеросклероза, а при бъбречните болести – с микро-/макропротеинурия. Бъбречната патология се увеличава едновременно с почти епидемичното нарастване на
метаболитния синдром, артериалната хипертония и с диабет втори тип. Микропротеинурията над 0.5 mg/mmol е съчетана с хиперфилтрация, застрашаваща от
ендотелна и съдова дисфункция и последващо органно увреждане на сърце, мозък
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и бъбреци и изисква спешно лечение с АCE-инхибитори, АРБ и всички достъпни антихипертензивни средства до таргетни стойности на АН. Регулярният скриниг
за микроалбуминурия позволява ранното откриване на субпопулациите от пациенти, застрашени от КВ събития, както и тяхното своевременно и интензивно
лечение и динамично проследяване за осигуряване на продължителна преживяемост и живот с добро качество и намалена хоспитализация.
Две изследвания за микроалбуминурия струват около 10$ (Hope study) без да
се изчисляват спестените разходи от намалената смъртност, инвалидност от КВ
усложнения, разходи за болнично лечение!!! Цялото проучване при 41000 пациенти
от Prevent study е струвало едва 300000 евро.
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ХИПЕРХОМОЦИСТЕИНЕМИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ
БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Aминокиселината хомоцистеин (Hcy) е открита и описана през 1932 г. от Butz
и du Vignead. През 1962 г. Carson и Neil откриват високи концентрации на Hcy в урината на деца с умствена изостаналост. Малко по-късно, след 1969 г., Kilmer McCully
създава “Хомоцистеиновата теория за съдовото увреждане”. Според нея повишените плазмени нива на хомоцистеин увреждат артериалната стена под формата
на артериосклероза и атеросклероза. Отлагането на холестерол е вторично явление.
Хомоцистеинът (Hcy) е сулфурирана аминокиселина. Hcy се образува от есенциалната аминокиселина метионин, когато последната отдава метилова група в
реакциите на метилиране (фиг. 1). От своя страна Нсу се реметилира до метионин. В метаболитния път на трансулфурирането на Нсу се синтезира цистеин.
От химическите формули се виждат малките различия между споменатите аминокиселини и цистеина (6):
• COOHCHNH3CH2 CH2SH - Hcy
• COOHCHNH3CH2 CH2SCH3 – метионин (Met)
• COOHCHNH3CH2 SH – цистеин (Cys)
Характерно за Нсу е (6):
• аминокиселината има вътреклетъчен метаболизъм
• плазмените нива на Hcy обикновено са около 5-15 μmol/l
• при мъжете са по-високи с около 1 μmol/l
• Нсу е белтъчно свързван до 70-80 % от Нсу
• останалата част е смес от непротеинно свързани количества, свободна редуцирана форма (<1%) и Hcy-Hcy и цистеин-Hcy дисулфиди
• използваните лабораторни методи изследват общ Hcy в плазмата или серума
• като аминокоиселина, уринарният клирънс на Нсу е минимален
• хомоцистеиновите концентрации нарастват леко с възрастта
Според Аlesandra Perna (12) индивидулното ниво на Нсу определя хомоцистеинемията като:
Нсу < 8 μmol/l – ниско ниво
Нсу 8-12 μmol/l - нормално ниво
хиперхомоцистеинемия:
12-16 μmol/l – лека
16- 30 μmol/l – умерена
30-100 μmol/l – средна
Нсу >100 μmol/l – тежка
ХИПЕРХОМОЦИСТЕИНЕМИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Хомоцистеин и кардио-васкуларен риск
Редица кръстосани и ретроспективни проучвания в периода 1975-1997 г. показват позитивната връзка между високите плазмените нива на хомоцистеина
и сърдечно-съдови те заболявания. В един мета-анализ от 1995 г. с данни от 27
обсервационни студии с около 4000 участници хиперхомоцистеинемията е асоциирана с повишен риск за фатално и нефатално атеросклеротично увреждане на
коронарните OR 1,7 (95% CI 1,5-1,9), мозъчните OR 2,5 (CI 2,0-3,0)) и периферните
OR 6,8 (95% CI (2,9-15,89) артерии. Допуска се, че повишението на базалните нива
на хомоцистеина с 5 μmol/l води до увеличение на риска от коронарана болест с
60% за мъже и с 80% за жени. Това дава основание на авторите да предположат,
че редукцията на плазмения хомоцистеин с 5 μmol/l би довела до намаляване на сърдечно-съдовия риск с 1/3, а нормализирането на нивото му би могло да предотврати 1/3 от 50 000 фатални коронарни инциденти годишно в САЩ. Предполага се, че
повишението на хомоцистеина с 5 μmol/l води до увеличение на сърдечно-съдовия
риск толкова, колкото и повишението на общия холестерол с 0,5 mmol/l (9).
Проспективните проучвания от този период също докладват наличието на
положителна връзка между повишените плазмени нива на хомоцистеина и сърдечносъдовите, мозъчносъдовите и периферносъдовите заболявания. Arnesen и
сътрудници показват релативен риск за ИБС 1,41 (CI 1,16-1,71) за всяко повишение
на базалния хомоцистеин от 4 и липса на прагово ниво, под което тази връзка
изчезва (14-16, 18).
Тези резултати не се потвърждават от други проспективни проследявания
на големи кохорти. По-скорошен метатанализ (Homocysteine Studding Collaboration)
oпределя ролята на Нсу като независим рисков фактор за съдово увреждане, до
голяма степен дължащ се на другите “класически” рискови фактори.
Така, резултатите от популационните проучвания на разликите в хомоMETHF
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Фиг. 1. Метаболизъм на хомоцистеин (Hcy).
DHF-дихидрофолат; THF-тетрахидрофолат;
METHF–метилентетрахидрофолат; MTHF–5метилтетрахидрофолат; SAH–S-аденозилхомоцистеин; SAM–S-аденозилметионин; MTHF
reductase-метилентетрахидрофолатредуктаза
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Фиг. 2. Средни стойности на Нсу за контролната група (CG) и петте подгрупи на
пациентите с CKD

Механизми на атерогенния ефект на Нсу
Интересът към ефектите на Нсу спрямо патологията на съдовата стена
води до създаване на редица експериментални модели на хиперхомоцистеинемия.
При опитни животни с генетични и диетични подходи се създават “хиперхомоцистеинови” условия и се наблюдават промените в съдовите структури. Изследват се ефектите на високите концентрации на Нсу при експериментални модели
като клетъчни култури, изолирани съдови структури.
Като механизми за атерогенния ефект на Нсу се разглеждат:
Акцелерирана атеросклероза – при апоЕ-дефицитни миши линии, повече при
висок Нсу.
Намалена ендотелзависима вазорелаксация, следствие на: намалена бионаличност на NO; продукция на свободни радикали - супероксид, пероксининтрит; повишени нива на ADMA (асиметричен диметил-аргинин), ↓DDAH (ензим, разграждащ
ADMA); стрес на ендоплазмения ретикулум; стимулация на NF-kB и производство
на проинфламаторни цитокини и адхезивни молекули (19).
In vivo се изследват ефектите на хомоцистеин и ендотелната функция/дисфункция при деца с дефицит на цистатионин-бета-синтетаза (среден Нсу 63
μmol/l за групата) и се установяват нарушения в поток-медиираната вазодилатация (FMD).
При възрастни с лека хиперхомоцистеинемия (Нсу 19,2 μmol/l) също се установяват нарушения във FMD (11).
Предполагаемите биохимични механизми, чрез които Нсу осъществява своите “токсични” ефекти: оксидация - формиране на ROS, оксидация на LDL; хипометилиране – повишените нива на АДО-Нсу предизвикват забавяне на метилирането; хомоцистеинизиране на протеини; нитрозилиране - S-нитрозо-Нсу (разгледани
подробно от Perna A, (13)).
Хронични бъбречни заболявания
В световен мащаб към 2005 г. има около 2 000 000 пациенти на диализа и с бъбречна трансплантация. При други 300 000 000 е установена намалена скорост на
гломерулна филтрация (СГФ) <60 ml/min (17). В ежедневната практика тези пациенти
демонстрират предимно артериална хипертония, сърдечносъдова и мозъчносъдова
симптоматика, лек анемичен синдром, а не разгърната уремична симптоматика.
След 2002 г. се възприе концепция за хроничните бъбречни заболявания (ХБЗ)
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цистеиновите нива и връзката им със съдовия риск подсказват, че хиперхомоцистеинемията може да се разглежда като независим, макар и скромен, кардиоваскуларен рисков фактор (7).
Сега се приема (след корекция на ефектите на известните фактори), че 25%
по-ниски нива на плазмения Нсу се асоциират с:
o 11% по-нисък сърдечно-съдов риск
o 19% мозъчно-съдов риск (7, 12).
В едно проучване в България се посочва, че:
o Комбинацията от висок Нсу и нисък фолат е значим рисков фактор за МИ.
o Пациентите с миокарден инфаркт имат по-високи нива на Нсу и по-ниски
нива на фолиева киселина. Тази закономерност е изразена по-силно сред носителите на ТТ677 генотипа на MTHFR (основен ензим във фолатния цикъл) и
при възраст под 50 години.
o Високите нива на фолиева киселина имат протективно влияние, независимо
от нивата на Нсу (3).

(сhronic kidney diseases - CKD) (5), а именно:
Състоянието на ХБЗ (CKD) се приема при наличието на бъбречно увреждане
с продължителност повече от 3 месеца и/или СГФ < 60 ml/min, изчислена по формулата на Cockroft-Gault
СГФ= [(140-B). TM]/ 0,814. Cr ,
за женски пол: x 0,85
В- възраст в години, ТМ- телесна маса кг., Cr- креатинин μmol/l
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Степени
I��.
II��.
III��.
IV��.
V.

СГФ (ml�����
/����
min)
> 90
60-89
30-59
15-29
< 15 (��
5�)

Според Adrian Covic (in “CKD end early anemia treatment” – oral presentation оn 7th
BANTAO Congress, Ohrid 08-11.09.2005) 10 % от популацията е в състояние на CKD,
като от тях в петгодишна перспектива само 1,5% ще започнат диалзно лечение,
а други 28% ще починат от съдови заболявания.
Хроничната бъбречна недостатъчност се придружава от хиперхомоцистеинемия при 70 до 100 % при пациентите на диализа, в различна степен в преддиализните стадии (СГФ<90 ml/min), намира се и при бъбречно трансплантирани.
Повишението на Нсу при ХБН не е следствие на намалено елиминиране с урината. Аминокиселината има минимален уринарен клирънс. Филтрираните количества в гломерулите подлежат на реабсорбция в бъбречните тубули. Хиперхомоцистеинемията при бъбречна недостатъчност е съпроводена от повишение на
нивата на S-аденозилхомоцистеин, S-аденозилметионин, цистатионин и е проява
на цялостно нарушен метионин-хомоцистеинов метаболизъм. Нарушени са както
реметилирането, така и транссулфурирането. Като причина се дискутират загуба на функционираща бъбречна маса и метаболитна функция на бъбрека, както и
екстраренални механизми - нарушения на обмяната на Нсу в тъканите, следствие
на уремичната среда.
При изследванe на нивата на Нсу при пациенти с ХБЗ (CKD) в преддиализен
стадий, след разпределение в подгрупи според насоките на NKF и K/DOQI, установихме:
• CKD I (n-22) средна стойност на Hcy=17,21±9,74 μmol/l
• CKD II (n-27) Hcy=18,40±7,42 μmol/l
• CKD III (n-53) Hcy=21,96±9,51 μmol/l
• CKD IV (n-32) Hcy=30,29±9,49 μmol/l
• CKD V (n-23) Hcy=34,72±14,54 μmol/l
Средните стойности на Нсу за контролната група от 81 здрави лица е
Нсу=13,17±5,11 μmol/l (фиг. 2).
Статистически значима разлика в средните Нсу нива спрямо контролна група се установява дори при пациентите с CKD I (p< 0,05). Лабораторните изследвания са извършени в лабораторията за изследване на хормони и туморни маркери
на ЦКЛ, МУ, София. За определяне на нивата на общия плазмен Нсу е използван е
флуоресцентен поларизационен имуноанализ, а В12 и фолиева киселина са определени посредством Chemiluminescence ACS:180 Bayer assays.
За пациенти със CKD в преддиализен стадии е характерно още:
• добър фолатен статус Fol (x=17,32±11,68 nmol/l) в сравнение с Fol (x=20,39±9,03
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nmol/l) за контролната група (р>0,1);
• ниско ниво на B12 за изследваната група бъбречноболни (x=247,24±167,65 pmol/
l), сравнено с това на контролите (x=304,78±128,91 pmol/l), (р<0,01);
• при 63 от общо 157 от пациентите В12<200 pmol/l - нисък В12 статус, а при 26
В12<140 pmol/l - В12 дефицит (според дефиницията на Dharmarajan) (8);
• Hcy добре корелира с плазмения креатинин (r= 0,53);
• Hcy корелира умерено негативно с индивидуалните стойности на В12
(r=-0,36) и с Fol (r=-0,14).
При пациенти на периодично хемодиализно лечение (n=30) установихме (1):
• повишени нива на Hcy >16 μmol/l при всички пациенти;
• средната стойност на Hcy 36,62µmol/l (SD±10,1) за групата е значимо по-висока от тази на контролната група от 70 здрави лица -13,22 µmol/l (SD±5,19), p<
0.001;
• при диализираните пациенти се установиха по-ниски нива на B12 - 240.3 pmol/l
(SD±132,0) срещу 304,78 pmol/l (SD±128,91) за контролната група, p< 0.001;
• изненадващо ниско е нивото на Fol на диализираните – 3,44 nmol/l (SD±3,14),
сравнено със средното ниво на Fol на контролната група - 20.39nmol/l
(SD±9,03), p<0.001 (фиг. 3).
При пациенти с трансплантиран бъбрек установихме (2):
• Hcy - 27,067 μmol/l (SD±11,82) при 31 трансплантирани пациенти е по-високо от това на контролната група от 83 здрави лица -13,22 μmol/l (SD±5,19)
(p<0,001);
• Hcy на група Б -31,64 µmol/l (SD±11,69) с повишен Сr >130 μmol/l, средна стойност на Сr - 173,25 μmol/l (SD±27,17), е по-високо от това на група A-22,19 µmol/
l (SD±10,19) Cr - 93,66 μmol/l (SD±22,19); (p<0,05);
• значимо по-ниски са плазмените нива на Fol (p<0,001) и B12 (p<0,001) при трансплантираните, сравнено с контролната група (фиг. 4).
Хомоцистеин, фолиева киселина (Fol) и витамини
от група В в общата популация и при пациенти със CKD
След 1988 г. са проведени редица проучвания, които изследват ефекта на
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Фиг. 3. Hcy, В12, фолиева киселина при пациенти на периодично хемодиализно лечение и
контролната група в % (100% за контролната група)
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Фиг. 4. Схематично представяне на средните стойности на Hcy в % за групите както
следва: 1 - трансплантирани, обща група; 2
- трансплантирани, подгрупа Б; 3 - трансплантирани, подгрупа А; 4 - контролна група,
стойността е приета за 100%.
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100
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фолиевата киселина и витамините В6 и В12 върху хиперхомоцистеинемията.
• Самостоятелното приложение на фолиева киселина в дози 0,5-15,0 mg/d води
до около 25% -30 % редукция на базалния хомоцистеин.
• Добавянето на витамин В12 (0,5-1,0 mg/d) води до допълнителна редукция между 7 и 16 %.
• В6 в дози 10-40 mg/d също участва в различни терапевтични схеми.
• През 1996-97 г. в Съединените щати и Канада стартира програма за обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина (1,4 mg/kg ) с основна цел профилактика на вродените дефекти на невралната тръба.
• Провеждат се проучвания, оценяващи ефекта от евентуалното понижение
на хомоцистеина и кардиоваскуларния риск. Американската кардиологична
асоциация препоръчва приложението на специални диети и витаминни добавки (0,4 mg фолиева киселина, 2 mg В6 и 6 μg витамин В12) при всички пациенти с
хомоцистеин над 10 μmol/l.
При пациенти с хронични бъбречни заболявания изследвахме ефекта на
Neobestin, сублингвална таблета (комбинация от фолиева киселина, 1 mg, витамин
В6, 20 mg, витамин В12, 1 mg) (4).
На фиг. 5 са представени индивидуалните стойности на Нсу при 15 пациенти
със CKD II-IV стадий преди и след двумесечен прием на Neobestin, 1 т дневно. Общо
за групата Нсу се понижава с 28%. Само при един пациент не се отчита ефект.
Ефектът на Neobestin върху хиперхомоцистеинемията беше проследен и при
диализни пациенти. Отчете се благоприятен ефект върху нивата на Нсу, които
намаляват с около 40%, както и повишаване на нивата на В12 и фолиевата киселина. Сублингвалната форма на Neobestin явно създава условия за добра резорбция
на витамини от група В (фиг. 6).
Заключение
След 1980 г. от повече от 13000 групи от пациенти-контролни индивиди, които допускат патогенетичната роля на леко или умерено повишените Нсу плазмени нива в развитието на оклузивната съдова болест при коронарните, мозъчните и периферните съдове. Нсу се разглежда в по-тесен аспект като маркер на
съдовото увреждане. Според други изследвания Нсу предсказва не само сърдечноHcy (mkrmol/l)
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Фиг. 5. Начални резултати от ефекта на
Neobestin върху индивидуалните нива на Нсу
при пациенти със CKD II-IV стадий.
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Фиг. 6. Промени на средните стойности на
Нсу, В12 и фолиевата киселина в % при 19
пациенти със CKD V (периодично хемодиализно лечение) преди и след двумесечен прием
на Neobestin, 2 табелтки дневно (100 % за изходните стойности)

книгопис
1.	Андреев, Е., А. Цончева, Д. Йонова, Л. Камбова, И. Станчев и Б. Киперова. Хиперхомоцистеинемия при несуплементирани пациенти с ХБН на периодично
хемодиализно лечение. Нефрол. Хемодиал. Транспл., 9, 2003, N 1, 36-40.
2.	Андреев, Е., Е. Паскалев, А. Цончева и Б. Киперова. Влияние на бъбречната функция върху плазмените нива на аминокиселината хомоцистеин при пациенти с
трансплантиран бъбрек. Нефрол. Хемодиал. Транспл., 8, 2002, N 1-4, 77-80.
3.	Кършелова Е. Роля на вариациите в гените за MTHFR и Гликопротеин IIIa при
оценка на риска за МИ. Дисертация, София, 2000
4.	Andreev E., M. Lubomirova, A. Tzontcheva et al. Effect of Neobestin supplementation
on total plasma Homocysteine levels in CKD patients. 7th BANTAO Congress, Ohrid
08-11. 09. 2005
5.	Annonimus. K/DOQI clinical practice guidelines for CKD. American Journal of Kidney
Diseases 2002, 39, suppl 1
6. Bolander-Gouaille C. In Focus on homocysteine and the Vitamins Involved in its
ХИПЕРХОМОЦИСТЕИНЕМИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

81

сърце-бъбреци

съдовата, но и общата смъртност.
Хиперхомоцистеинемията съпътства и редукцията на бъбречната функция.
Почти винаги се установява и след започване на диализно лечение, наблюдава се и
след бъбречна трансплантация.
През последните 20-30 г. ефектите на Нсу, освен тези върху съдовата стена, се изследват и при:
• психоневрологични увреждания, имунни и възпалителни заболявания, както и
при усложненията на протичането и изхода на бременността;
• документират се ефектите на редица медикаменти, повлияващи хомоцистеиновата обмяна и нива;
• описват се и множество генетични мутации в ензимите, отговорни за хомоцистеиновия метаболизъм;
• аминокиселината започва да се разглежда дори като чувствителен маркер за
функционален дефицит на фолиева киселина и/или витамин В12;
• съставят се терапевтични схеми, включващи витамини от група В и фолиева киселина с цел понижаване на плазмените хомоцистеинови нива (6, 10).
За понижаване на нивата на Нсу при пациенти с хронични бъбречни заболявания се използват фолиева киселина и комбинирани препарати от групата на витамин В. Препаратът Neobestin (фолиева киселина 1 mg, витамин В6 20 mg, витамин
В12 1 mg) показа добри резултати при редукцията на Нсу при пациенти с ХБЗ. Същият е подходящ за лечение на хиперхомоцистеинемията и при съдово увредени
пациенти - за първична и вторична профилактика, при пациенти с фамилни форми
на хиперхомоцистеинемия (деца с периферни съдови тромбози, млади пациенти
със сърдечно-съдови или мозъчно-съдови заболявания). Подходящ е при витаминен дефицит.
Литературните и собствените резултати подсказват, че бъбречната функция е мощна детерминанта на хомоцистеиновите плазмени нива. Бъбречната дисфункция още от началните си стадии е свързана с хиперхомоцистеинемия. Високи
плазмени нава на Нсу се установяват и при пациенти на хемодиализа, както и при
трансплантирани, независимо от функцията на графта.
Началните данни за ефектите на Neobestin върху плазмените нива на Нсу,
В12, фолиева киселина са обещаващи. Това дава основание да се продължат изследванията в тази насока и най-вече да се изградят протоколи за суплементация с
витамини при пациентите с хронични бъбречни заболявания.
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Метаболитен синдром
и захарен диабет –
от препоръките
към клиничната практика

Цел на
�������������������������������������������������������������������
това проучване беше да се обективизира информираността на ОПЛ в
България по отношение на метаболитния синдром (МС) и захарния диабет тип 2
(ЗД2). Участници - �����������������������������
1210�������������������������
общопрактикуващи лекари (�����������������
������������������
ОПЛ) - около
����������
1/4 от
������������
всички в
България, лекуващи 1 139 406 пациенти, вкл.� ��������������������������
53������������������������
472��������������������
�����������������������
пациенти с диабет.�
�������� Методика – отговори на специално подготвена за проучването анкета,
�����������������������
състояща се от
28 въпроса за рисковите фактори, профилактиката, диагнозата, лечението и
мониторирането на МС и ЗД и късните му усложнения�������������������������
. Участието
�����������������������
беше писмено
и анонимно������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
Набирането на данните се реализира в периода март-ноември�������
2004.
Резултати – в проценти е представена честотата на избор на различните
отговори:
Кои от следните състояния са предиабетни:
o н�����������������������������
арушена гликемия на гладно – 10.7%,
o нарушен глюкозен толеранс – 18.9%,
o и двете – 60.6%,
o не знаят – 9.8%.
Кои от изброените критерии определят метаболитния синдром:
1. нарушен въглехидратен толеранс или захарен диабет – 74.8%,
2. инсулинова резистентност – 38.6%,
3. артериална хипертония (над 130/85 мм Hg����
������
) – 51.7%,
4. триглицериди > 1,7 ммол/л – 66.1%,
5.	HDL� <�� 0,9
���������������������
ммол/л за мъже и <�� 1,0
���������������������
ммол/л за жени – 56.5%,
6. висцерално затлъстяване (обиколка на талията над 102 см за мъже и над 88
см за жени) – 60.7%,
7. преживян остър сърдечно-съдов инцидент – 7.2%.
Кои са прицелните нива на гликиран хемоглобин (НвА1с) за добър гликемичен
контрол:
o < 7,5% – 7.2%;
o < 7,0% – 17.5%;
o < 6,5% – 55.5%;�
o не�������
знаят – 19.7%.
������
Представени са отговорите и на други въпроси. В обсъждането се дискутират различията в определенията на метаболитен синдром, таргетните нива
Метаболитен синдром и захарен диабет –
от препоръките към клиничната практика
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на HbA����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
1���������������������������������������������������������������������
c��������������������������������������������������������������������
и др. в световен мащаб. Анализира се значението на тези различия и
други субективни и обективни фактори за пропуските в информираността
на ОПЛ. Привеждат се данни за подобна международна студия при GP���������
�����������
. Вместо
заключение се цитира проучване, в което се съпоставя ефектът от повишения
брой на ОПЛ или на тесните специалисти върху смъртността на населението и
се установява, че по-високият брой ОПЛ корелира с по-ниска смъртност.

Въведение
В края на миналия век стана ясно, че метаболитният синдром (МС) и захарният
диабет тип 2 (ЗД) имат мултифакторна патогенеза и фундаментално значение за
ССЗ,�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
които са водеща причина за смъртност, а с това представляват и социалнозначима патология от първостепенно значение, но са потенциално прогнозируеми
и е възможна профилактиката им. Данните от големите студии на доказателствената медицина наложиха понижаване на прицелните нива на������������������������
�����������������������
кръвната захар,��������
�������
липидите�������������������������������������������������������������������������������
и артериалното
����������������������������������������������������������������������������
налягане, както и препоръки за намаление на индекса на телесната маса (ИТМ) и обиколката на талията�.
Общо-практикуващите лекари (�������������������������������������������
ОПЛ����������������������������������������
) са �����������������������������������
първа линия в диагностиката и лечението на социално-значимите заболявания. Познаването на съвременните концепции за откриване на рисковите фактори, ранна и активна профилактика и комплексно лечение на МС и ЗД би допринесло за намаляване на смъртността и подобряване
на качеството на живота на нацията.
Цел на
�����������������������������������������������������������������
това проучване беше да се обективизира информираността на ОПЛ
в България по отношение на МС и ЗД2. То беше част от голямата инициатива на
Академия Кардиология за повишаване на квалификацията на ОПЛ и съставлява диабетното рамо на проучването BULPRAKT�������������
-������������
HEART�������
-������
study� (BULgarian� PRospective� Analysis�
of� ����������������
the�������������
������������
physicians��’ Knowledge�����
����
and� Therapy��������
�������
choice� ���
in� HEART ��������
Disease� ����������
Treatment� ����
And� �������
Prophylaxis�). Ръководител на “диабетното направление” на тази програма е доц. Владимир
Христов.
Участници - 497 ОПЛ,
��������������������������������������������������������
които се грижат за 24������������������������������
��������������������������������
607
�����������������������������
пациенти
�������������������������
с диабет, взеха
участие в анкетата първоначално�������������������������������������������
. �����������������������������������������
По-нататък проучването беше разширено����
���
до
1210�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
ОПЛ���������������������������������������������������������������������������
(около 1/4 от
���������������������������������������������������������������
всички в България�������������������������������������������
)������������������������������������������
с 1 139 406 пациенти, вкл.���������������
��������������
53������������
�����������
472��������
пациенти с ������������������������������������������
диабет.�����������������������������������
Тези резултати са представени тук.
Методика – отговори на специално подготвена за проучването ��������������
анкета, която
се състоеше от 28 въпроса за рисковите фактори, профилактиката, диагнозата,
лечението и мониторирането на МС и ЗД и късните му усложнения������������
. ����������
Участието
беше писмено и анонимно����������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
Набирането на данните се реализира в периода мартноември������
2004.
Резултати – в проценти е представена честотата на избор на различните
отговори, получени на някои ключови въпроси от анкетата.
Кои от следните състояния са предиабетни?
 нарушена гликемия на гладно - НГГ (кр. захар от 6,1 до 6,9 ммол/л) – 10.7%
 нарушен глюкозен (въглехидратен) толеранс – НГТ (кр. захар на 120 мин при
орален глюкозотолерансен тест (ОГТТ) между 7,8 и 11,1 ммол/л) – 18.9%
	����������
и двете – 60.6%
	���������
не знаят – 9.8%
Кои от изброените критерии определят метаболитния синдром?
 нарушен въглехидратен толеранс или захарен диабет – 74.8%
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 инсулинова резистентност – 38.6%
 артериална хипертония (над 130/85 мм ������
Hg����
) – 51.7%
 триглицериди > 1,7 ммол/л – 66.1%
	��������������������������������������������������
HDL�����������������������������������������������
< 0,9 ммол/л за мъже и < 1,0 ммол/л за жени – 56.5%
 висцерално затлъстяване (обиколка на талията над 102 см за мъже и над 88 см
за жени) – 60.7%
 преживян остър сърдечно-съдов инцидент – 7.2%
Кои са прицелните нива на гликиран хемоглобин (НвА1с) за добър гликемичен
контрол?
	���������
< 7,5% – 7.2%
 < 7,0% – 17.5%
 < 6,5% – 55.5%
 не�������
������
знаят – 19.7%
През какъв период от време контролирате Н�����
b����
А1с?
 на 3 месеца – 16%
 на 6 месеца – 23.1%
 всеки месец – 0.8%
 не контролирам – 36.6%
	����������������
н���������������
е отговорили – 23.5%
Кои са нормалните стойности на ИТМ?
 18,5-25 – 29.5%
 19-24 – 35.6%
 21-25 – 16.4%
	���������
н��������
е�������
������
знаят – 18.5%
Коя от стойностите на ИТМ показва затлъстяване?
	> 25 – 29.5%
	> 30 – 44.4%
	> 35 – 13.8%
	���������
н��������
е знаят – 12.3%
Коя от посочените дози на Метформин е maxимална?
 3 х 850 �����
mg –
�� 50.1%
 2 х 850 �����
mg –
�� 17.5%
 3 х 500 �����
mg –
�� 5.2%
 не зная – 7.4%
	��������������
н�������������
е отговорили – 19.8%
Какъв е подходът Ви в лечението на захарен диабет тип 2?
 монотерапия – 54.1%
 комбинирана перорална терапия – 27.4%
 ранно включване на инсулин – 4.6%
	����������������
не отговорили – 13.9%
Кои от посочените групи медикаменти се използват за понижаване на кръвната захар (може да има повече от един верен отговор)?
 статини������
– 5.8%
�����
 СУП (сулфонилурейни препарати) – 84.9%
 тиазолидиндиони���
–
�� 13%
 фибрати���
��
– 6.2%
 бигваниди���
– 58.9%
��
 алфа-глюкозидазни инхибитори���
–
�� 21.9%
 глюкагон – 4.6%
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Кой от посочените медикаменти крие реален риск от хипогликемия (може да
има повече от един верен отговор)?
 Метформин – 17.3%
	Розиглитазон – 1.4%
	Глюкобай – 12.3%
 Манинил – 45.5%
	����������
И���������
нсулин – 74.8%
Кои са прицелните нива за оптимален контрол на артериалното налягане при
захарен диабет?
 до 120/80 – 47.9%		
 до 130/85 – 34.6%		
 до 140/85 – 6.4%
	����������������
не отговорили – 11.1%
Кой е медикаментът на първи избор за лечение на артериална хипертония при
захарен диабет?
	А����������������
C���������������
Е��������������
-�������������
инхибитори – 78.7%
	АТ1- рецепторни
���������������������
блокери – 8.9%
 калциеви блокери – 12.1%
 бета�����������
-����������
блокери – 3%
 диуретици – 4.2%
Обсъждане
По отношение на предиабетните състояния, нормалната гликемия и ЗД понастоящем се използват следните критерии.
Норма
Предиабетни състояния

НГГ
НГТ

ЗД

На гладно (mmol/L)
< 6.1(5.6)
6.1(5.6) – 6.9
≥ 7.0

ОГТТ–2ч. (mmol/L)
< 7.8
7.8 – 11.0
≥ 11.1

Като горна граница на нормалната плазмена гликемия вече се възприема стойността 5.6, която е поставена в скоби. Почти два пъти повече от участниците
считат НГТ за предиабетно състояние в сравнение с тези, които приемат НГГ.
Най-вероятно причината е сравнително по-скорошното дефиниране на категорията НГГ. Всеки десети лекар не разпознава тези състояния, които са критична точка
за превантивна интервенция.
Познаването на МС е от голямо значение за адекватната оценка на сърдечно-съдовия риск и беше заложено като основен показател за информираността на
ОПЛ. Затова на него ще бъде отдадено особено внимание. Анализът
���������������������
на отговорите на въпроса за компонентите на МС показва най-голяма убеденост по отношение
на нарушенията на въглехидратната обмяна (75%) и несигурност за артериалната
хипертония (52%). Спектърът между тях включва висцералния обезитет, високите триглицериди и ниските HDL�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
. Тези елементи са най-добре познати, тъй като
присъстват и в двете най-широко приети понастоящем дефиниции на МС. Не така
стоят нещата по отношение на инсулиновата резистентност. Тя се приема като
една от възможностите в задължителното условие в определението на Световната ������������������������������������������������������������������������
з�����������������������������������������������������������������������
дравна ����������������������������������������������������������������
о���������������������������������������������������������������
рганизация (WHO). Според него за диагнозата МС е необходимо да
е налице ЗД
�����������������������������������������������������������������������
или нарушена гликемия на гладно (НГГ) или нарушен глюкозен толеранс
(НГТ) или обективизирана ИР (например с кламп-техника). Към това състояние следва да са добавени поне 2 от следните нарушения:
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АБДОМИНАЛЕН ОБЕЗИТЕТ
(отношение талия/ханш)
ПОВИШЕНИ ТРИГЛИЦЕРИДИ
или ПОНИЖЕН HDL��
-�
C
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
Албуминурия
или албумин/креатинин

мъже > 0.9
жени > 0.85
> 1.7 mmol/L
мъже < 0.9 mmol/L
жени < 1.0 mmol/L
> 140/>90 mmHg
> 20 mcg/min
> 30 mg/g

АБДОМИНАЛЕН ОБЕЗИТЕТ
(обиколка на талията)
ПОВИШЕНИ ТРИГЛИЦЕРИДИ
ПОНИЖЕН HDL-C
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

мъже > 102 см
жени > 88 см
> 1.7 mmol/L
мъже < 1.0 mmol/L
жени < 1.3 mmol/L
> 130/>85 mmHg
> 6.1 (5.6) mmol/L

Така представени, двете определения по същество са много близки, но имат и
редица различия. Така например, дори и математически погледнато, определението
на WHO “1 плюс 2 от 4” има 11 комбинации, характеризиращи различни рискови
профили и клинични фенотипи, докато това на NCEP��������������
-�������������
ATP III������
– “3 �������������������
oт�����������������
5”, дава 16 комбинации. Естествено се налага въпросът дали тези комбинации са еднозначни по
отношение на дефинирания от тях риск. Възникват и редица други въпроси, които
предизвикаха полемика в научните среди. В началото на август 2005 г. Американската диабетна асоциация (�������������������������������������������������������
ADA����������������������������������������������������
) и Европейската асоциация за изследване на диабета
(�����������������������������������������������������
EASD�������������������������������������������������
) излязоха със съвместна статия, озаглавена �����
“The �����������������������������
metabolic syndrome: time for
a critical������������������������������������������������������
appraisal”,������������������������������������������
�����������������������������������������������������
публикувана съответно в техните списания Diabetologia и Clinical
and Experimental Diabetes and Metabolism. В нея се указват редица слабости на използваните определения на МС:
 Те включват група от рискови фактори (РФ), но до момента няма публикуван
анализ, който да мотивира защо са точно тези.
 Тези РФ имат различна роля и тежест – например наличието на ЗД увеличава
риска от коронарна болест 5 пъти, от ССЗ – 3.6х и общата смъртност – 2.1х,
докато наличието на МС – съответно 3.5, 2.7 и 1.5х. От този и други анализи
се оказва, че наличието на МС крие по-малък риск от наличието например само
на диабет, т.е. “цялото” не е по-голямо от сбора на съставните си части.
 Не са включени други сериозни РФ като фамилност, хипокинезия, възпалителни показатели, възраст, пол, тютюнопушене, LDL и др.
 Не се отчита степента на изява на отделните РФ – няма количествена оценка
на риска (както например във Framingham–алгоритъма)
 Няма проучване, сравняващо ефекта на заместване на някой от включените
показатели с друг - невключен.
 Не се отчитат расови особености – напр. разликите в средната oбиколка на
талията за жълта и кавказка раса.
 Лечението на МС е концептуално сходно с лечението на съставните му елементи
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Другото общоприето и по-често използвано определение е това от Третия доклад на National���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Cholesterol���������������������������������������
��������������������������������������
Education�����������������������������
����������������������������
Program ��������������������
(�������������������
NCEP���������������
) �������������
Expert�������
������
Panel� ��������������������������
on������������������������
�����������������������
Detection��������������
, ������������
Evaluation��,
and�����������
Treatment�
���������� of�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
High��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Blood��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Cholesterol��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
in
�������������������������������������������������������
Adults����������������������������������������������
- Adult��������������������������������������
�������������������������������������������
Treatment����������������������������
�������������������������������������
Panel����������������������
���������������������������
III������������������
���������������������
(����������������
ATP�������������
III���������
������������
)��������
. То дефинира МС при наличието на поне 3 от следните 5 компонента:

Съществен е въпросът за ИР:
 ИР не е включена в NCEP�������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������
ATP III�����������������������������������������������
, макар
���������������������������������������������
да се счита за патофизиологична основа
на МС
 Няма сигурни критерии за това кое е норма и кое е ИР
 Инсулин-медиираната глюкозна утилизация варира значително при видимо
здрави мъже без диабет
 Методите за определяне на инсулина не са достатъчно стандартизирани
Tези аргументи предполагат вариабилност както в лабораторните резултати, така и в тяхната интерпретация. Ако се проследи “историята на МС”, става
ясно, че ИР не винаги е била считана за необходима като диагностичен критерий
може би точно поради тези причини.
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������
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���
2001 NCEP ATP-III
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Централното затлъстяване е най-съществено
Инсулиновата резистентност е фундаментална
Инсулинова резистентност
Централно затлъстяване
Централно затлъстяване, а ИР не е задължителна

Резонен е въпросът коя дефиниция е по-добра по отношение на предиктивната
си мощ за МС? За съжаление досега има само 3 сравнителни студии - 2 в полза на
NCEP����������������������������
-���������������������������
ATP III и 1 в полза на WHO.
И така, трябва ли да говорим за “синдром” или да диагностицираме и лекуваме
всяко нарушение отделно? Не е ли МС една подвеждаща диагноза [4]?
�����������������
������������
Мит ли е метаболитният синдром [5]��
�����?
Един опит за излизане от деликатната ситуация е новото определение на МС
според ���������������������������������������
Международната диабетна федерация������
�����
(IDF�) [6], което има претенцията да
бъде световно възприето. В него се решават някои частни проблеми като например въвеждането на расови параметри на задължителния показател – обиколката
на талията, но основните въпроси остават. Според това определение за диагнозата МС е необходимо обиколката на талията да е над 94 см при мъжете и над 80 см
при жените. Към този показател следва да се добавят поне 2 от следните:
ТРИГЛИЦЕРИДИ*
HDL-C*
ХИПЕРТОНИЯ*
НГГ**

> 1.7
мъже < 1; жени < 1.3
≥ 130/ ≥ 85
≥ 5.6

* или провеждано лечение; ** или установен вече ЗД2.
Препоръчва се ОГТТ, но не е задължителен за диагнозата на МС.

В това най-ново определение на МС правят впечатление основно 3 детайла
– липсата на елемент като ИР, намалението на нормите за обиколката на талията
и нормалната гликемия на гладно.
След всичко казано, защо
����������������������������������������������������
продължаваме да работим с тези дефиниции на МС?
Отговорите могат да бъдат:
 няма други по-добри определения
 тези са прости
 тези вече се знаят
 всяко следващо ще се изправи пред същите проблеми
 целта е наличието на някои от тези лесно-достъпни за регистрация, РФ да
индуцира търсенето и на други РФ, последвано от комплексна профилактика и
лечение.
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<18.5
18.5–24.9
25–29.9
30–34.9
35–39.9
>40

поднормено тегло
нормално тегло
наднормено тегло
затлъстяване i степен
затлъстяване ii степен
затлъстяване iii степен

Ако се приеме, че посочилите като нормален интервала 19–24 са били близко до
верния отговор, то двама от всеки трима са били информирани по този показател,
а близо половината са посочили ИТМ, след който се говори за затлъстяване.
Следващата група от представените въпроси касаят хипогликемизиращата и
хипотензивната терапия, които имат редица общи черти:
• Значително намаление на целевите нива на кркръвната захар и АН.
• Макар че най-често в по-леките случаи се започва с един медикамент, съвременните консенсуси препоръчват ранно включване на втори, евентуално трети
медикамент преди достигане на maxималните дози на първия. Това е продиктувано от редица съображения:
o Бързо изчерпване на възможностите на монотерапията
o Намаляване на страничните ефекти при maxималните дози
o По-комплексно повлияване на сложния патогенетичен механизъм на хипергликемията и хипертонията при диабет.
Така например при “класическия” пациент с втори тип диабет (ИР и повишен
ИТМ) средство на избор е метформин с обичайна доза около 2 000 мг и maxимална 3
х 850 мг. Тъй като освен ИР е налице и неадекватна секреторна функция на панкреаса, при недостатъчен ефект от метформин като втори медикамент се добавя
сулфанилуреен секретагог, втори инсулинов очувствител (глитазон) или акарбоза.
През последните години се наложи и ранното включване на инсулин (най-често вечер), който да намали нощната чернодробна глюконеогенеза и да съхрани по-дълго
капацитета на ендогенната инсулинова секреция за фина настройка на гликемичния
контрол.
От списъка на хипогликемизиращите медикаменти категорично следва да се
изключи глюкагонът, който има точно обратен ефект. В последно време се натрупаха много данни за това, че ендотелната дисфункция е тясно свързана както със
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По отношение на прицелните нива на гликирания хемоглобин А1с също няма
единомислие в световен мащаб. ADA��������������������������������������������������
както
�������������������������������������������������
през 1999 г. [7], така и през 2005 г. приема като цел 7% [8]. Също в САЩ Американската асоциация на клиничните ендокринолози (����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
AACE������������������������������������������������������������������������
) през 2002 г. препоръчва 6.5% [9].
�����������������������������������������
IDF през 1999г. [10] и през 2005 г.
[11] приемат като таргетно ниво за HbA����������������������������������������
1���������������������������������������
c��������������������������������������
�������������������������������������
стойността 6.5%, която все повече се
налага. Поддържането на такъв гликемичен контрол осигурява оптимална протекция не само по отношение на микросъдовите усложнения, но и значително забавя
прогресията на макросъдовите промени и следва да бъде терапевтична цел при
съобразяване на реалния хипогликемичен риск за конкретния пациент. Около половината запитани са отговорили правилно, но всеки пети не е бил информиран за този
най-съществен показател за контрол на диабета.
Контролът на HbA����������������������������������������������������������
1���������������������������������������������������������
c (или както вече по-често се нарича само A��������������
1�������������
c) зависи от
стабилността в протичането на диабета и се препоръчва да бъде на 2–6 месеца
[11]. На този въпрос не е отговорил всеки четвърти от анкетираните, а всеки
трети не контолира този показател.
За ИТМ се използва класификацията:
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съдовите поражения, така индиректно и с дисгликемични ефекти. В този смисъл
плейотропните съдови действия на статините и фибратите имат отношение и
към гликемичния контрол, но това засега не е достатъчно основание, за да бъдат
квалифицирани като хипогликемизиращи средства. Макар и да се използват за намаляване на КЗ, метформин, розиглитазон и акарбоза крият много нисък реален риск
от хипогликемия.
Днес се приема, че артериалното налягане при пациент със ЗД без бъбречни
усложнения трябва да бъде до 130/80 mmHg [8, 11]. Редица големи клинични проучвания при високорискови пациенти с диабет или бъбречни увреждания (UKPDS, MDRD,
HOT, AASK, RENAAL, IDNT*) показаха, че броят на прилаганите медикаменти е средно
3.2. Предвид спецификата на АХ при ЗД, от съществено значение е да се използват
метаболитно неутрални медикаменти с допълнителни благоприятни (например бъбречни) ефекти. Средство на избор са АСЕ-инхибиторите и блокерите на ангиотензин II-рецепторите тип 1 (АРБ).
Обобщавайки показаните и другите, непредставени резултати от това проучване, може да се каже, че се констатира удовлетворяваща информираност, но в
някои области на диабетологията са налице пропуски. Те са обусловени както от
обективни, така и от субективни фактори. В световен мащаб липсва консенсус по
някои ключови проблеми и дефиниции. В лекционните курсове обикновено се търси
синхрон с Американските или Европейските ръководни линии. Различните международни становища се пречупват и адаптират към нашите условия в периодично
създаваните насоки за клинична практика на локалните за страната ни дружества,
чиято актуализация не винаги е достатъчно своевременна. Поради ограничения
финансов ресурс на тези дружества, необходимата работа по следдипломната
квалификация се поема и от фармацевтични фирми, което предполага акценти в
приоритетните им направления. Най-сетне в съображение влизат и фармако-икономическите аспекти, регламентирани от разпоредбите на Здравната каса и лимитирани от финансовия статус на конкретния пациент. Подобно е положението
и в другите области на медицината. Така се създава ситуация, в която представителите на най-младата и хетерогенна специалност “Обща медицина” са обект на
твърде мощен поток от първична и модифицирана информация, която не винаги е
възможно да бъде асимилирана или съхранена.
Това състояние на нещата в никакъв случай не е характерно само за България.
Един пример за съпоставка е студията TNS Sofres survey, проведена с 12-минутно
телефонно интервю със системата CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
при 661 ОПЛ във Франция, Великобритания, Полша, Канада и Сингапур през октомври–ноември 2003 г. Авторите отчитат голяма разлика между предполагаемата
от запитаните добра информираност за МС (дефиниция на NCEP���������������������
-��������������������
ATP III�������������
) �����������
и реалното
познаване на неговите елементи.
Смятат, че знаят/са чували за МС (% от всички запитани)
От тях реално знаят (%):
поне 1 критерий
поне 3 критерия
и петте критерия
Не знаят нито един критерий

0бщо
84

Fr
65

UK
83

Pol Can Sin
98 89 82

80
36
4
20

66
28
1
34

60
13
1
40

88
28
1
12

93
60
11
7

98
65
14
2

* UKPDS=United Kingdom Prospective Diabetes Study; MDRD=Modification of Diet in Renal Disease; HOT=Hypertension
Optimal Treatment; AASK=African American Study of Kidney Disease; RENAAL=Reduction of Endpoints in NIDDM with
the Angiotensin II Antagonist Losartan; IDNT=Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial;
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Вместо заключение е уместно да се представят данните на едно проучване
за значението на броя на тесните специалисти и лекарите от първичната помощ
върху смъртността на населението ����������������������������������������������
[12]������������������������������������������
. То се провежда в 3 075 окръга (99.9% от
всичките) в САЩ. Като лекари от първичната помощ се включват тези със специалности Обща медицина, Вътрешни болести и Обща педиатрия. Критерий за оценка е общата смъртност за периода 1996–2000 г. Оказва се, че увеличението на броя
на лекарите в първичната помощ���������������������������������������������������
с��������������������������������������������������
1 на 100 000 популация (20% увеличение) води до
намаление на общата смъртност с 6% и детската смъртност с 3%. Изводите на
авторите са, че повишеният брой лекари в първичната помощ корелира с по-ниска
смъртност, докато по-големият брой специалисти или съотношението специалисти/лекари от първичната помощ няма благоприятен ефект върху смъртността.

Приложение на метформин
в клиничната практика
Доц. д-р Даниела Попова
МБАЛ „Царица Йоанна”, София,
Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика
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Повече от 40 години в клиничната практика метформин показа, че е ефективен агент в хипогликемизиращата терапия и ефективната профилактика
на късните усложнения и преждевременната сърдечно-съдова заболеваемост и
смъртност.
UKPDS
Монотерапия с метформин сигнификантно намалява риска от всички късни
усложнения на диабета, смъртността, свързана с диабета, както и общата смъртност и миокардния инфаркт. Благоприятните ефекти на метформин са по-изразени
в сравнение с тези на хлорпропамид, глибенкламид и инсулин по отношение на всички късни усложнения, обща смъртност и инсулт (1).
Интензивното лечение с metformin осигурява еднаква степен на качество на
живот, както и конвенционалната терапия (2).
Освен ефективно антихипергликемично средство за лечение на диабет тип 2,
metformin е единственият фармакологичен агент, който доказано намалява честотата на поява на диабет при лица с НГТ, т.е. профилактира появата на диабет!
Diabetes Prevention Programme
3234 лица с НГТ (2 гр. на лечение) 1 гр. плацебо за среден период от 2.8 г. честотата на поява на диабет тип 2 намалява с:
o	 31% при лечение с метформин, стандартен режим (честота 7.8% спрямо плацебо 11%)
o	 58% при интензифицирана промяна в начина на живот - редукция на теглото с
минимум 7% (честота 4.8%) (3).
За лицата с BMI >35 kg/m2 честотата на диабет тип 2 намалява с
o	 53% при лечение с метформин
o	 51% при интензифициран режим.
Metformin – механизми на действие
o	 редукция на чернодробната глюкозна продукция чрез подтискане на глюконеогенезата и на гликогенолизата;(4, 5)
o	 повишава стимулираното от инсулин усвояване на глюкозата от скелетната
мускулатура (подобряване на периферното инсулиново действие);(4, 5)
o	 подтиска глюкозната абсорбция в червата (4, 5).
Комбинацията от последните два механизма намалява постпрандиалната глюкозна продукция и има анорексигенно действие.
Благоприятни ефекти на metformin при дислипидемия
o	 намалява нивата на общия холестерол;
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намалява нивото на триглицеридите (ТГ);
намалява нивото на холестерола с много ниска плътност (VLDL);
намалява нивото на холестерола с ниска плътност (LDL);
увеличава нивото на холестерола с висока плътност (HDL);
намалява нивата на свободните мастни киселини (СМК) (4, 5).
Директни и индиректни сърдечно-съдови
протективни ефекти на metformin
подобряване на диастолната функция;
намаляване на оксидативния стрес;
подобряване на съдовата релаксация;
намаляване на нивата на PAI1;
повишаване на активността на тъканния активатор на плазминогена;
намаляване на нивата на фактора на von Willebrand;
намаляване на тромбоцитната агрегация и адхезия;
антипролиферативен ефект (подтиска пролиферацията на гладкомускулните
и ендотелните клетки) (4, 5).
Metformin - множествени механизми
за понижение на сърдечно-съдовия риск
Подобрява:
чувствителността към инсулин;
фибринолизата;
кръвотока в капилярите;
реологията на кръвта;
постисхемичния кръвоток.
Намалява:
хипертриглицеридемията;
образуването на AGE;
фибрин;
неоваскуларизацията;
оксидативния стрес (6, 7, 8, 9).

Проучването PRESTO
Включва 2772 паценти с диабет тип 2 (изследва ефектите на метформин спрямо сулфонилурейни препарати/инсулин). Отчита:
o	 28% намаление на риска от рестеноза;
o	 намалена сърдечно-съдова смъртност и МИ (10).
Кратка продуктова характеристика на Glucophage®
Наблюдаваната редукция на болестността и смъртността с Glucophage® в
UKPDS доведе до разширение на индикациите за приложение на този медикамент.
Glucophage® е единственото перорално антидиабетно средство, което има официално одобрена индикация за намаление на риска от усложнения на диабета (11).
Причини за недостатъчно ефективен контрол
o	 тежест на диабета;
o	 съпътстващи усложнения;
o	 свързани с терапията:
- субоптимално дозиране
Приложение на метформин
в клиничната практика
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o	
o	
o	
o	
o	

-

странични ефекти
полифармация и комплаянс.

Въпроси около metformin
1.	Има ли връзка доза-отговор?
2.	Има ли оптимална доза, която да намали сърдечно-съдовите усложнения и
смъртността?
3. Влошава ли се качеството на живот от високите дози?
4.	Компрометира ли се сигурността при високите дози?
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Проучването Garber
Оптималната доза за метформин е 2000 mg/ден (12).
Преглед на доказателствения материал от клинични проучвания
Ефективност:
o	 Metformin е ефективен в дозовия интервал от 500 до 3000 mg (12).
o	 Оптимални гликемични ползи при 2000 mg (12).
o	Ефективен както при пациенти с наднормено тегло, така и при пациенти с
нормално тегло (14).
Сигурност:
o	 Много ниска честота на лактатна ацидоза (0.03 случая/1000 пациентогодини)
(13).
o	 Възниква главно при пациенти с контраиндикации за терапията (13).
o	Терапевтичната доза на Metformin (0.5-3.0 g/ден) не е предразполагащ фактор,
но трябва да бъде намалена при възрастни поради възрастово обусловен намален клирънс на metformin (13).
Оптимизиране на дозовата стратегия
и прогнозата при пациенти с диабет тип 2
Glucophage, 1000 mg – научна обосновка
Да бъдат реализирани клиничните резултати от UKPDS, постигнати с
Glucophage при дневна доза >2000 mg/ден, чрез подобряване на комплаянса.
Metformin: основна перорална терапия
o	 доказано намалява болестността и смъртността при пациенти с диабет тип
2;(1)
o	 препоръчва се за начална терапия при диабет тип 2, винаги когато е възможно;(15, 16, 17)
o	 хипогликемичната ефективност на metformin е дозозависима, с оптимална
дневна доза 2000 mg/дневно;(12)
o	metformin е с добра поносимост при терапевтични дози;
o	 стомашно-чревните нежелани лекарствени реакции обичайно са преходни, могат да бъдат намалени чрез възходяща титрация на дозата;
o	 около 5% от пациентите не толерират metformin (12).
41 Годишен конгрес на EASD, Атина, Гърция, 11 септември 2005
Общи препоръки за терапия на диабет тип 2
Първите общи препоръки за лечение на пациенти с диабет тип 2, в които се
препоръчва приложението на metformin (Glucophage) за начална перорална терапия.
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Внимание: стандартната терапия трябва да започне с metformin, освен в случите, при които има риск от настъпване на бъбречна недостатъчност.
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Заключение:
Наличността на новата таблетка Glucophage 1000 позволява оптимизиране на
терапията, използвайки оптималната дневна доза, осигурявайки по-добър комплаянс при пациенти с диабет тип 2.

КАРДИОВАСКУЛАРНА ПРОТЕКЦИЯ
С МЕТФОРМИН
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доц. Даниела Попова
МБАЛ ”Царица Йоанна”, София,
Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика
Метформин се прилага в клиничната практика повече от 40 години като
утвърдено и доказано антихипергликемично средство. Неотдавна редица проучвания установиха, че терапията с метформин редуцира микро- и макроваскуларните увреждания при диабет и предотвратява възникването на диабет тип 2
при високорискови индивиди с нарушен глюкозен толеранс. Резултатите на 12годишното проспективно проучване UKPDS����������������������������������������
(��������������������������������������
UK������������������������������������
Prospective������������������������
�����������������������������������
Diabetes���������������
�����������������������
Study���������
��������������
)��������
при затлъстели пациенти с диабет тип 2 доказват, че терапията с метформин (Merck,
дневна доза от 850 мг до 1700 мг����������������������������������������������
)���������������������������������������������
води до значима редукция на сърдечно-съдовата смъртност в сравнение с лечението с инсулин и СУП (UKPDS 34,1998). Трите
терапевтични схеми подобряват еднопосочно гликемичния контрол, което насочва към самостоятелни значими кардиопротективни ефекти на терапията с
метформин. Проучването Steno���������������������������������������������������
2 (�����������������������������������������������
P����������������������������������������������
. Gaede���������������������������������������
��������������������������������������������
et������������������������������������
��������������������������������������
al���������������������������������
�����������������������������������
., 2003)�������������������������
измести глюкоцентричния
аспект на кардиоваскуларните лезии при диабет към мултирисковия профил и
посочи необходимостта от множественна агресивна терапия на рисковите фактори.
Метформин и васкуларна хомеостаза
Проучвания при пациенти с диабет тип 2 доказват, че лечението с метформин води до увеличаване на фибринолизата, дължащо се на намаляване на плазмените концентрации на PAI���������������������������������������������������
-1 (�����������������������������������������������
P����������������������������������������������
. Grant���������������������������������������
��������������������������������������������
, 1998)��������������������������������
. Резултатите относно нивата на
фибриногена не са категорични, докато редукцията на коагулационния фактор
VII и фактор ХII са доказани след 12-седмично лечение с метформин, както и отрицателният ефект върху фибриновата полимеризация и образуването на фибриновата плака �������������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������������
K�����������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������
Standeven������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
et���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
al������������������������������������������������
., 2002)����������������������������������������
. Все още не е изяснено добре влиянието
на диметилбигванида върху тромбоцитната функция, но се предполага стабилизиращ тромбоцитната плака антиоксидантен ефект. Приложението на метформин при диабет тип 2 води до понижаване на асиметричния диметиларгинин
- ендогенен инхибитор на синтетазата на вазодилатативния азотен окис. Този
вазодилатативен ефект се реализира в скелетната мускулатура и в мастната
тъкан (����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
T���������������������������������������������������������������������������
. Asagami������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
et
�����������������������������������������������������������������
al.,����������������������������������������������������������
2002)����������������������������������������������������
. След 6-месечно лечение се постига значимо подобряване на постисхемичния кръвоток.
Метформин оказва различни ефекти при повишената инсулинова резистентност, които потенциално обясняват кардиопротективните му ефекти.
При хипертриглицеридемични диабетици се установява понижаващ серумните
триглицериди ефект, доказано e намаляване на повишените нива на С-реактивения протеин, подобряване на прогресията и стабилизиране на атероматозната
плака, усилване на фибринолизата чрез намаляване на PAI������������������������
-1����������������������
, понижаване на някои
протромботични фактори, както и директни стабилизиращи ефекти върху фибриновата структура и функция. По този начин впоследствие се снижава про-
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тромботичната активност и се улеснява лизирането на образуваните тромби.
Всички тези ефекти упражняват благоприятни въздействия върху атеротромботичните процеси и обясняват кардиопротективните качества на метформина.
Рисков маркер

Ефект

Фактор VII

Редукция

Фибриноген

Редукция (липса на ефект)

Фактор ХIII

Редукция на субединици А и Б

Фибрин

Лезия на структура/функция

С-реактивен протеин

Редукция

Тромбоцити

Редукция на тромбоцитен ф. 4
Стабилизиране на тромб
Антиоксидантен ефект

Кръвоток

Увеличен отговор спрямо L-аргинин
Намалени нива на асиметричен диметиларгинин
Подобрен постисхемичен кръвоток
Подобрен кръвоток в мускули и мастна тъкан

Табл. 1. Ефект на метформин върху неконвенционални съдови рискови фактори

Метформин и метаболитен синдром
Лечението с метформин допринася не само за по-добър гликемичен контрол, но
води до телесна редукция и подобрява някои от параметрите на метаболитния
синдром.
Липидопонижаващите ефекти на метформин са доказани в редица клинични
проучвания при пациенти с диабет тип 2. Установени са сигнификантно намалени
нива на тоталния серумен холестерол, нископлътностния холестерол и серумните триглицериди, постпрандиалната липемия, както и тенденция към повишаване на високоплътностния холестерол при монотерапия с метформин в сравнение
с глибенкламид (R. DeFronzo et al.,1995). Рандомизирано проучване при 50 болни с
диабет тип 2 на инсулинолечение показва, че след шестмесечно лечение в комбинация с метформин се установява значимо редуциране на серумните липидни
нива (D. GiugIiano et al.,1993).
Двете проучвания BIGRO����������������������������������
1��������������������������������
и �����������������������������
2����������������������������
���������������������������
(��������������������������
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in�������������
������������
Obesity�����
) ���
са
проведени при 625 обезни недиабетици с дислипидемия на лечение с метформин за
1 година �����������������������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������������������
M���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
Charles�������������������������������������������������������������
et����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
al�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
., 2000)�����������������������������������������������
. Резултатите показват сигнификантно намаление
на серумния тотален и нископлътностен холестерол и понижаване на базалната
хиперинсулинемия в сравнение с плацебо-групата.
Приложението на метформин при диабет тип 2 в различини клинични студии
за период от 12 седмици до 1 година еднопосочно води до значима редукция на
серумния инсулин на гладно (с –0,1 до -4,4 Е/мл), а така също и на постпрандиалната инсулинемия. При всички проучвания се отчита значимо намаление на наднорменото тегло с –0,5 до –4,5 кг. За разлика от сулфанилурейните препарати или
тиазолидиндионите, които повишават телесното тегло, приложението на метформин се последва от значимо намаление на наднорменото тегло.Съществен е
фактът, че намалението на мастната маса е предимно за сметка на висцералната мастна тъкан, която се понижава средно с 15,7%, докато подкожната мастна
тъкан не е сигнификантно редуцирана.
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Инхибитор на плазминоген активатор-1 Значителна редукция
(PAI-1)

A

1

2

3

Липидно натрупване
(% от контр. ст.)
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Антиатерогенни ефекти на метформин
Експериментални проучвания убедително доказват специфични антиатерогенни качества на метформин и възможността на медикамента пряко да атакува
атеросклеротичните лезии в развитие и прогресия. Съвременните познания за молекулните и клетъчните механизми на атеросклерозата позволяват да се проучат
по-детайлно инхибиторните ефекти на метформин при васкуларна дисфункция и
атерогенни въздействия.
Моноцитната адхезия към съдовия ендотел и повишената липидна инфилтрация в съдовата стена оформят първата и детерминираща фаза на атерогенезата.
Впоследствие моноцитите се диференцират в макрофаги, секретиращи проатерогенни фактори. Моноцитната адхезия се стимулира от множество адхезионни
молекули, които се експресират под влияние на висока хипергликемия, окислени нископлътностни липопротеини и гликирани продукти. Ефектът на метформин върху левкоцитно-ендотелното взаимодействие е проучен ин витро. Прибавянето на
метформин към инкубирани ендотелни клетки инхибира моноцитната адхезия и
експресията на адхезионните молекули. Освен това се осъществява и инхибиране
на диференциацията на моноцитите в макрофаги (J. Mamputu et al., 2003). Молекулните механизми на този процес не са напълно изяснени, но се предполага участие на
генна експресия и активиране на транскриптивни фактори. Тези експериментални
данни показват, че лечението с метформин предоставя възможност за ранна инхибиция на биологичните реакции при възникване на атеросклеротични лезии.
Други проучвания доказват благоприятния ефект на метформин върху артериалния липиден метаболизъм. Прибавянето на медикамента при нормални зайци и
при такива на холестеролова диета се последва от намаляване на холестероловата
кумулация в аортната стена, а така също води до подобряване на липопротеиновата структура с повишаване на фосфолипидното съдържание (M������������������
. ����������������
Giacchi���������
��������
et������
�����
al���.,
1981)������������������������������������������������������������������������
.По-новите данни насочват към вероятно подтискане на експресията на клетъчните рецептори, отговорни за липидната кумулация под влияние на метформин, което е вероятното обяснение на този ефект (фиг.1).
В експериментални условия са установени и други антиатерогенни ефекти.
Метформин реализира и подтискане на гладкомускулната пролиферация и последващата синтеза на растежни фактори и екстрацелуларен матрикс, която представлява следващ етап при развитие на атеросклеротичната плака. Едновременно с
това се осъществява и редуциране на стимулираната вътреклетъчна калциева
концентрация (���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
R��������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������
Sharma������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
et���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
al������������������������������������������������������
., 1995)����������������������������������������������
. Не са известни експериментални данни за влияние на медикамента върху усложненията на оформената атеросклеротична лезия,
но данните за тотално повишена фибринолитична и антитромботична активност на метформин предполагат благоприятно влияние върху процесите на некроза, калцификация и мурална тромбоза в посока на стабилизиране на оформената
атеросклеротична лезия.
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Фиг. 1. Фазовоконтрастна фотомикрография на контролни (1) и на културирани с метформин човешки моноцити (2 и 3). Инхибиране на липидната кумулация.

100

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Контроли

Диабет

44
42
40
38
36
34
32
30

60

с Метформин
без Метформин

50
40
FCD

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

Венулен диаметър (mm)

Артериоларен
диаметър (mm)

Метформин и микроциркулация
Метформин е уникално фармакологично средство с множество въздействия
върху най-малките съдове – артериоли, капиляри, венули, и висок потенциал за редуциране на микроваскуларната дисфункция. Тези факти също са доказани в редица експериментални студии при недиабетични и диабетични животни. Плетизмографията
на предмишницата при пациенти с неусложнен диабет установява, че метформин ин
виво подобрява съдовата реактивност. Приложението на медикамента върху изолиран гръден мускул на нормален хамстер������������������������������������������
предизвиква
�����������������������������������������
лека артериолна констрикция,
придружена от стимулирана бавновълнова артериална моторика. При експериментален диабет добавянето на метформин ограничава вазомоторното кървене, подобрява цикличния едем чрез стимулиране на лимфния ток и намаляване на албуминовата
ретенция ��������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������������
S������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������
Bertuglia�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
et����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
al�������������������������������������������������������
., 1998). Вероятното обяснение на тези ефекти се търси
във възможни въздействия на йонни мембранни канали.��������������������������
Описаните по-горе хемореологични ефекти на метформин също участват в микроциркулаторните влияния.
При базални условия се установява намаление на функционалната капилярна плътност с 50% при диабетични животни в сравнение със здрави контроли Хроничният
прием на метформин за 4 седмици води до подобряване на капилярната плътност
и едновременна базална констрикция на артериоли и венули. (��������������������������
E�������������������������
. �����������������������
Bouskela���������������
��������������
et������������
�����������
al���������
., 1993,
фиг. 2.). Приложението на метформин възстановява капилярната перфузия в условията на експериментален хеморагичен шок. Подобряването на нутритивния капилярен
ток под влияние на метформин се установява в различни тъкани – черен дроб, панкреас, черво, мастна тъкан, както при нормални и диабетични животни, така и при
хора. Предполага се, че при пациенти с диабет капилярната циркулация е влошена в
още по-голяма степен предвид честото наличие на хипертония. Това създава условия
за повишена дистанция за транспорт на кислород и глюкоза към клетките,����������
���������
по-силно
изразена при постисхемични ситуации,������������������������������������
�����������������������������������
и води до тъканни лезии и апоптоза.
Метформин редуцира повишената капилярна пропускливост при диабетични
хамстери и редуцира микроалбуминурията при хора, подобрява образуването на
исхемичен едем в периферната и в мозъчната тъкан �����������������������������������
(����������������������������������
I���������������������������������
. �������������������������������
Campbell�����������������������
����������������������
et��������������������
�������������������
al�����������������
., 1988). Вероятното обяснение на този ефект са повишената венулна констрикция и подобреният
лимфен ток под влияние на диметилбигванид.
Микроциркулаторните ефекти на метформин са уникални и са част от
плейотропните му въздействия върху кръвоносната система. Те са независими от
метаболитните му ефекти и се реализират дори при дози, по-ниски от тези за ме-
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Фиг. 2. Съдови ефекти на метформин.
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Бъдещи проучвания при експериментални модели на диабет биха могли да покажат още по-детайлно антиатерогенния потенциал на метформин при диабет.
Досегашните данни, макар и лимитирани поради експерименталния си характер,
създават сериозна база за добавяне на антиатерогенни ефекти при клиничното
приложение на метформин и насочват към неговата възможност за значима пряка
кардиоваскуларна протекция (�������������������������������
��������������������������������
N������������������������������
. Wiernsperger����������������
����������������������������
et�������������
���������������
al����������
������������
., 2000)��.
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таболитен контрол. На практика това означава, че метформин в комбинирана терапия �����������������������������������������������������������������������
може да осъществява ендотелна протекция. В аспекта на ранните микроваскуларни лезии при диабет, възникващи често дори преди клиничната манифестация
на диабета, метформин предоставя възможност за ранно включване на адекватно
патогенетично лечение.
Митохондриалният метаболизъм специфичен прицел на метформин
Важни факти, променили разбиранията за диабета и усложненията му, са данните за централната роля на митохондриалната продукция на реактивен кислород
в сигнализиращата верига на хипергликемията, както и за значението на активираната АМФ-киназа в глюкозния и липидния метаболизъм, свързани с клетъчния енергиен статус. Хипергликемията играе ключова роля в съотношението прооксидантен-антиоксидантен клетъчен статус, определено от съотношението на НАДФ.
Н/НАДФ, чрез инхибиране на глюкозо-6 фосфат-дехидрогеназата с механизма на
цикличен АМФ.
Метформин упражнява множество различни клетъчни ефекти, доказани също
експериментално. Той е мек инхибитор на комплекса на дихателната верига. При
експериментален модел на инсулинова резистентност, свързан с прием на диета с
високо мастно съдържание, метформин активира АМФ-протеинкиназата и глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназата и проявява антиоксидантни свойства чрез все още
неизяснени механизми.
Въпреки че са познати и немитохондриални ефекти, касаещи главно еритроцитния метаболизъм, митохондриалните ефекти на метформин вероятно са решаващи
за обяснение на различните му свойства. Той инхибира специфично на комплексно
ниво 1 митохондриалната дихателна верига и, подобно на инхибитора циклоспорин
А, проявява потенциал за превенция на калций-индуцирана пропускливост, на освобождаване на цитохром с и на клетъчна апоптоза в резултат на активирани кислородни свободни радикали. Умерените антиоксидантни ефекти на метформин се
обясняват с намаляването на митохондриалната свръхпродукция на свободни кислородни радикали и с увеличено образуване на редуциран НАДФ.Н чрез възстановяване
на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназната активност (X������������������������
. Leverve���������������
����������������������
et������������
��������������
al���������
�����������
., 2003)�.
Метформин и гликиране
Добре известни са диабетните съдови лезии, водещи до диабетните усложнения и сърдечно-съдова болестност и смъртност. Неензимното гликиране в условията на хипергликемията при диабет се последва от повишено образуване на
токсични продукти на гликирането, реактивна глюкоза, алфа-дикарбонили.
Метформин намалява васкуларния риск при захарен диабет независимо от хипогликемичните си ефекти и чрез намаляване на токсичните дикарбонили и продуктите на гликирането, установени в ин витро и ин виво проучвания.
Приложението на метформин подобрява показателите на диастолна дисфункция при кучета с алоксанов диабет и това се свързва с редуциране на гликирането
на миокардните протеини. Подобно инхибиторно въздействие върху гликирането
на периферните нерви подобрява тяхната функция. Добавянето на метформин към
инкубиран с глюкоза или метилглиоксал говежди серумен албумин редуцира значимо
гликирането на албумина, докато спрямо гликирането на хемоглобина се регистрира само умерен инхибиторен ефект ���������������������������������������������������
(��������������������������������������������������
Y�������������������������������������������������
. �����������������������������������������������
Tanaka�����������������������������������������
����������������������������������������
et��������������������������������������
�������������������������������������
al�����������������������������������
., 1997)���������������������������
. Механизмите на инхибиция
на гликирането са директно свързване на метформин с алфа- дикарбонили, метилглиоксал или 3-деоксиглюкозон, осъществяване на метал-хелатен ефект и повиша102
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Съвременно клинично приложение на метформин
Метформин (Merck����������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������
се прилага в клиничната практика в Европа от 1957 г., а
в САЩ е утвърден от 1995 г. И днес продължават фармакологичните проучвания
върху метформин, като до 2003 г. са публикувани над 2000 статии за този медикамент, предоставяйки непрекъснато редица нови факти. Експерименталната наука
и доказателствата на медицинската практика утвърдиха значими клинични ползи и
аргументираха приложението на метформин в съвременната терапия за лечение и
превенция на диабет и за кардиоваскуларна протекция.
Метформин редуцира кардиоваскуларния риск
Подобрява
Редуцира
Инсулинова чувствителност
Хипертриглицеридемия
Фибринолиза
Гликирани продукти
Хранителен капилярен ток
Фибрин
Хемореология
Неоваскуларизация
Постисхемична циркулация
Оксидативен стрес
Табл. 2. Метформин – благоприятни съдови ефекти

-

TZP в урина (nmoles/g креатинин)

-

Механизмите за кардиоваскуларна протекция с метформин са:
Намаляване на инсулиновата резистентност и индиректно повлияване на кардио-васкуларния и мозъчно-съдовия риск;
Директни съдови ефекти, потенциално подобряващи съдовия риск чрез благоприятни въздействия върху фибринолитичната система, съдовия ендотел,
гликирането на протеините, структурата на съдовата стена, съдовия оксиредукционен баланс.
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Фиг. 3. Регресионен анализ на триазепинон в урината на диабетици, лекувани с метформин.
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ване на ензимното детоксифициране чрез глиоксилаза. Последното води до повишаване на D�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������
лактата. Екстрацелуларно метилглиоксал се инактивира в специфичен
продукт триазепинон под въздействие на метформин.
Резултатите на P���������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������
Beisswenger��������������������������������������������
�������������������������������������������
и съавт. (���������������������������������
1999)����������������������������
демонстрират сигнификантно
понижение на плазмените нива на метилглиоксал (MG) при 25 диабетици, лекувани
с метформин, при еднакво ниво на гликемичен контрол с контролната група от 25
диабетици без метформин. При друга група от 52 пациенти с диабет тип 2, лекувани с метформин, същите автори установяват сигнификантна обратна корелация
между плазмените нива на метилглиоксал и уринната концентрация на триазепинон
(TZP), което насочва към възможната роля на метформин в намаляване на реактивните карбонили и продуктите на гликирането (фиг. 3).
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В резултат от приложението на метформин се подобрява всеки един от тези
значими функционални кардиоваскуларни параметри, свързани с оптимизиране на васкуларната структура и функция както преди, така и след началото на исхемията.
Анализът на индекса “полза/риск” за клиничното приложение на метформин е
високо положителен и при първичната, и при вторичната кардиоваскуларна протекция. Само около 5% от пациентите отпадат от лечението главно поради стомашно-чревен дискомфорт и непоносимост. Нежеланите странични ефекти са предимно гастроинтестинални и лесно се преодоляват чрез по-ниска начална доза и
постепенно титриране до желаната терапевтична доза от 2000 мг. Освен това
малка част от пациентите с диабет тип 2 имат контраиндикации за метформин
– чернодробна и бъбречна недостатъчност, тежка мозъчна и миокардна исхемия.
Възникването на млечно-кисела ацидоза в хода на лечението с метформин е изключително рядко – около 3 случая на 100 хиляди пациенти годишно.
Напълно основателно метформин заема водещо място в списъка на съвременните диабетни медикаментозни терапевтични интервенции.
От диабетологична гледна точка контролирането на диабета изисква контрол на гликемията за предпазване от диабетна кома и смърт, осигуряване на добър комфорт на живот без полиурия и полидипсия, отсрочване на васкуларните
диабетни усложнения. При почти две трети от пациентите с диабет се установяват сърдечно-съдова болестност и смъртност. Интензивното лечение за гликемичен контрол намалява кардиоваскуларните събития при диабет тип 2, като
единствено терапията с метформин е с доказан директен значим ефект при макроваскуларни усложнения. Приложението на метформин е достатъчно ефективно за
поддържане на резултатен гликемичен контрол и добро качество на живот и в
значимо намаляване на кардиоваскуларния риск. Съвременните препоръки включват
метформин като основна монотерапия и като компонент на комбинираната терапия при пациенти с диабет тип 2.
От кардиологична гледна точка лечението на хипергликемията като рисков
фактор има умерен ефект в сравнение с останалите терапевтични схеми. Съвременните кардиологични препоръки са насочени към ефективна кардиоваскуларна
превенция и агресивна терапия при артериална хипертония, дислипопротеинемия,
тромботичен риск. Ефектът от приложението на метформин се приближава до
значимостта на липидопонижаващите и антихипертензивните терапевтични схеми чрез подобряване на инсулиновата резистентност, подобряване на липидния
профил, потискане на образуването на гликирани продукти, подобряване на ендотелната дисфункция и хемостазата, постигане на телесна редукция и намаляване
на артериалната хипертония. Метформин може да допълва други терапевтични
стратегии и да ограничи сърдечно-съдовите рискови фактори. Той осигурява доказана кардиоваскуларна протекция при диабет тип 2.
Напоследък все повече се обсъжда приложението на агресивна терапия на
преддиабетния статус. Началната немедикаментозна терапия за намаляване на
наднорменото тегло, повишаване на физическата активност и промяна в стила
на живот е неефективна в дългосрочен план. Повечето пациенти с диабет тип 2
трудно постигат телесна редукция и не могат дълго да я задържат. Кардиоваскуларната превенция изисква приложението на други терапевтични схеми. Лечението на хипергликемията е необходимо, но не е достатъчно. Лечението на метаболитния синдром включва антихипертензивни, хиполипидемични средства, аспирин.
Метформин доказано намалява периферната инсулиновата резистентност в мускулите и в черния дроб. Освен това метформин оказва директни благоприятни
ефекти върху микроциркулацията, атеросклерозата, апоптозата, гликирането на
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протеините и чрез отделни механизми повлиява благоприятно инсулино-медиирания глюкозен метаболизъм.
Всъщност единствено метформин подобрява едновременно ендокринната и
кардиоваскуларната система. Безспорно той е медикамент за избор на лечение при
превенция на диабета и неговите на кардиоваскуларни усложнения.

Перорална и инсулинова терапия на
болни с диабет – съвременни подходи
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Доц. д-р Владимир Христов
Клиника по ендокринология, УАБ, София
Естествена еволюция при захарен диабет тип 2
Патофизиологично диабет тип 2 (ЗД Т2), независимо от интензивността на
терапията, е хронично прогресивно метаболитно заболяване (UKPDS, 1998). То се
характеризира с хипергликемия, дължаща се на инсулинова резистентност в прицелните тъкани на действие на инсулина - мускули, черен дроб и мастна тъка,н както и
на прогресивен упадък на бета-клетъчната функция. Различни хипотези се опитват
да обяснят от една страна механизмите на инсулиновата резистентност - повишени нива на свободни мастни киселини, възпалителни цитокини, митохондриална
дисфункция, а от друга причините за прогресиращата бета-клетъчна дисфункция
- глюкозна токсичност, липотоксичност, образуване на амилиод.
С напредването на инсулиновата резистентност и упадъка на бета-клетъчната функция, трябва да се премине от перорална монотерапия на комбинирана
перорална терапия или комбинирана терапия от инсулин и перорални антидиабетни
медикаменти. Накрая остава само инсулиновата терапия.
Подбор на лекарствените средства в зависимост от
патофизиологичните причини за хипергликемия при ЗД Т2

Хипергликемия

Увеличени циркулиращи СМК
Thiazolidindiones

Увеличена продукция на глюкоза
Metformin
Thiazolidindiones
Нарушена секреция на инсулин
Sulfonylureas
Meglitinides

Намалено поемане на глюкоза
Усвояване на въглехидрати в мускулната и мастна тъкан
Metformin
Thiazolidindiones
α-Glucosidase Inhibitors

Монотерапевтични стратегии
• Метформин се предпочита от много ендокринолози като подходящ първи избор при пациенти с наднормено тегло или затлъстяване.
•	Като медикамент на първи избор глитазоните стават все по-популярни. Все
още липсват убедителни данни за резултата от лечението с тях. Като се вземат предвид страничните ефекти и цената им, подобен избор не може да се
счита за обоснован.
•	Инициалната терапия със секретагози вече не е толкова популярна.
• Пациенти с непостоянен режим на хранене, както и такива с подчертано покачване на постпрандиалната кръвна глюкоза биха се повлияли най-добре от
бързо действащи, не-СУ-секретагози.
Причини за комбинирана терапия
За период от 3 години след поставяне на диагнозата само при 50% от пациентите на монотерапия контролът е бил адекватен. След 9 години тези пациентите
са 25%, което изисква навременна комбинирана перорална терапия.
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Навлизащи медикаменти
Инкретиновите миметици наподобяват глюкорегулаторните ефекти на естествения интестинален хормон GLP-1 (glucagon-like peptide-1, глюкагон-подобен
пептид-1). Действията на инкретиновите миметици включват: глюкозозависимо
стимулиране на инсулиновата секреция, потискане на секрецията на глюкагон, аноректичен ефект, забавяне на изпразването на стомаха и известна загуба на тегло. Наличните антиобезни медикаменти имат ограничен ефект върху телесното
тегло. Необходими са нови терапевтични възможности. Такъв е медикаментът
Rimonabant – кандидат за нов антиобезен медикамент, който е първи представител на класа блокери на канабиноидните рецептори тип 1 (CB1) в ендоканабиноидната система.
Един от подходящите СУП за продължителна перорална терапия е препаратът Glucotrol XL, представител на т. нар. гастроинтестинална терапевтична
система.
Glucotrol XL
Патентованата гастроинтестинална терапевтична система осигурява
трайна концентрация на медикамента в продължение на 24 часа.

Водата навлиза в
таблетката през
специалната полупропусклива мембрана

Вътрешността
на таблетката
нараства

Глипизидът се
изтласква контролирано
през пробит с лазер
микроотвор

Процесът
продължава
до пълното изчерпване
на глипизида

При изследване на реакция на гладно при леко физическо натоварване при диабетици, вкл. и такива в по-напреднала възраст, могат да се направят следните
изводи:
• Умереният хипогликемичен ефект от гладуване плюс физически упражнения
при ЗД Т2 не се засилва от ГЛЮКОТРОЛ XL
• Пациентите с добър гликемичен контрол, приемащи ГЛЮКОТРОЛ XL, могат да
ограничават калориите и да извършват леки физически упражнения без увеличен риск от хипогликемия.
• Статистически значимо понижение на ПГНГ в сравнение с Глипизид с незабавно
освобождаване, при сравняване стойностите на HbA1c.
• При повечето пациенти гликемичен контрол се постига с дози от 5 до 10 мг
веднъж дневно.
• По-ниски ПГНГ при всички видове пациенти, дори и при най-трудно контролируемите.
• Понижена чернодробна глюкозна продукция и повишена инсулинова чувствителност.
• При проучванията на гладно при възрастни пациенти и на гладно при леко физическо натоварване рискът от хипогликемия не е завишен, дори и при най-високите (20 мг) дози. Както при всички сулфонилурейни производни, хипогликемия може да се развие.
• Не се наблюдава повишение на телесното тегло и липидите.
• В комбинация с Метформин допълнително се понижават плазмените глюкозни
нива.
Перорална и инсулинова терапия на болни с диабет –
съвременни подходи
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•	Терапията е прекратена поради развитие на хипогликемия в сравнително малко
случаи (ГЛЮКОТРОЛ XL = 5/393 или 1.3% в голямото проучване върху ефикасността и безопасността).
• ПГН са сходни с тези при терапия с Глибенкламид, като при възрастни пациенти стойностите на циркулиращия инсулин са понижени.
• Подобрение в качеството на живот.
Тези качества на Глюкотрол XL го правят подходящ медикамент за начална и
комбинирана перорална терапия при диабет тип 2.
Преминаване към лечение с инсулин
Съгласно настоящите критерии на Националната здравноосигурителна каса,
инсулиново лечение при пациенти със захарен диабет тип 2 е показано при:
•	Гликозилиран хемоглобин(А 1с) > 6,5 %
•	Кръвна захар на гладно > 6,1 mmol/l
•	Кръвна захар 2 часа след нахранване > 7,5 mmol/l
Тези стойности показват, че не е постигнат добър метаболитен контрол въпреки оптималното лечение с диета, физическа активност и перорални антидиабетни средства.
Препоръчва се следният алгоритъм (табл. 1):
•	ЗД Т2 е прогресиращо заболяване, защото във времето поставените цели на
терапията все някога не могат да бъдат постигнати, дори и при съзнателен
прием на медикаментите.
• Вследствие на прогресивната загуба на функциониращи β-клетки, при пациентите със захарен диабет тип 2 с течение на времето се стига до неуспех на
базисната терапия, така че става необходимо да се премине към инсулин.
•	Лечението започва при постоянно повишени стойности на HbA1c над 6,5%
- при оптимизирана диета и изчерпана терапия с перорални медикаменти.
•	Решаващи за вземането на решение са както продължителността на заболяването, така и степента на диабетните усложнения.
• Не само болните от диабет тип 2, но и много лекари искат да отлагат възможно най-дълго преминаването към лечение с инсулин.
•	Резултатът: инсулинът започва да се прилага, когато вече е твърде късно.
Съвременното схващане за лечение на захарен диабет тип 2 е, че не би трябвало да се лекува активно само повишената кръвна захар, а всички свързани с диабета
рискови фактори - телесно тегло, артериално налягане, липиди.
Изследване на гликемичния статус
HbA1c > 6,5%, глюкоза на гладно = 5.5 – 6,1 mmol/L

HbA1c > 6,5%, глюкоза на гладно > 6,1 mmol/L

Оценка
Диета и упражнения

Започване на монотерапия

Пероална монотерапия

Добавяне на очувствител

Комбинирана орална терапия

Включване на инсулин

Базален инсулин 1 път дневно

Пре-микс 1 път дневно

• Ежеседмично титриране
• Контролно изследване след 1 месец
• Ежеседмично титриране
• Контролно изследване след 2 месеца
• определяне на режим според мнението на лекаря,
диетата, начина на живот, мотивацията
и възможностите на пациента

Пре-микс 2 пъти дневно

Ежеседмично титриране за период от 1 месец или до достигане на таргетни
стойности на кръвната глюкоза; Ежемесечно проследяване; Корекции според
стойностите на HbA1c или данните от самоконтрола на кръвната глюкоза;
Смяна на терапевтичния режим при недостигане на таргетни стойности в срок
от 3-6 месеца, или в случай, че титрирането бъде ограничено от хипогликемия.

Табл. 1

108

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Многократни инжектирания

Програма за обучение на пациента
по точно определяне количеството
на поетите с храната въглехидрати
(или друг подходящ метод);
корекции в дозата на инсулина.

Rosiglitazone – възможности,
надхвърлящи гликемичния
контрол при захарен диабет

Обект на това изложение са някои аспекти в действието на rosiglitazone извън
гликемичния контрол, който е разгледан другаде. Диференциацията между
“гликемични” и “екстрагликемични” ефекти е условна поради взаимовръзките
между гликемията от една страна и дислипидемията, артериалната
хипертония, възпалението, хемокоагулацията и т.н. от друга. Освен това,
повечето студии са проведени при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД2),
който е индикацията за приложението на медикамента. Rosiglitazone повишава
HDL и променя разпределението на субфракциите в LDL – от малки, плътни и
атерогенни към по-големи и по-малко атерогенни. В хода на лечението намалява
артериалното налягане и микроалбуминурията и се подобрява ендотелната
функция. Установено е намаление на възпалителната активност (CRP), риска от
руптура на атеросклеротичната плака (матриксната металопротеиназа тип 9),
прокоагулантното състояние при ЗД2 (PAI-1). Особено удачна е комбинацията с
metformin, която има комплементарен и адитивен ефект.
Специално внимание се обръща на синдрома на поликистозните яйчници (СПЯ),
който се характеризира с инсулинова резистентност, метаболитен синдром
и повишен риск за ЗД2 и ССЗ. Все повече студии, включително и собствени
данни, подкрепят благоприятния ефект на rosiglitazone при СПЯ, но той, както
и широко прилаганият при такива случаи metformin, все още нямат СПЯ като
официална индикация.
Заключение: Въз основа на изложените факти може да се направи извод
за плейотропен благоприятен ефект на roziglitazone по отношение на
общия сърдечно-съдов риск, надхвърлящ гликемичния контрол при захарен
диабет. Данните от последните години налагат по-нататъшни изследвания
за адекватното му позициониране в терапевтичните схеми и на други
(предиабетни, СПЯ и т.н.) състояния на инсулинова резистентност или повишен
съдов риск.

Метаболитният синдром (МС) има комплексна патогенеза и лечението му
също трябва да бъде комплексно. Медикаментите, които се използват, трябва
да отговарят на редица специфични условия:
Задължителни:
• да са максимално ефективни по отношение на основната си индикация;
• да имат минимални странични ефекти;
Rosiglitazone – възможности, надхвърлящи гликемичния
контрол при захарен диабет
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• да не влошават други елементи на МС.
Препоръчителни (много често определящи разпространението на медикамента):
• принципно нов механизъм на действие;
• благоприятен ефект и по отношение на други елементи на МС, участващи в
патогенезата му (плейотропен ефект);
• приемът им да не влошава качеството на живот – да е по възможност еднократно дневен.
Обект на това изложение са някои аспекти в действието на rosiglitazone извън гликемичния контрол, който е разгледан другаде. Диференциацията между
“гликемични” и “екстрагликемични” ефекти е условна и се прави от дидактична
гледна точка поради няколко съображения:
• Освен към захарен диабет тип 2 (ЗД2), инсулиновата резистентност (ИР)
води през хиперинсулинемията до дислипидемия, ендотелна дисфункция, възпалителни промени, атеросклероза, хипертония, хиперкоагулация и др. Самата хипергликемия потенцира тези патогенетични механизми, а те от своя
страна задълбочават гликемичния проблем.
• Известно е, че началото на ЗД2 е значително по-рано от момента на дигностицирането му, когато става дума за сърдечно-съдов риск и смъртност,
които в края на краищата определят прогнозата на пациента.
• Понастоящем rosiglitazone е индициран само за лечение на ЗД2 и почти всички
“екстрагликемични” ефекти се изследват също при пациенти с диабет.
ЗД се характеризира с повишена склонност към дислипидемия, която в съчетание с други съдови фактори води до акцелерирана атерогенеза – ключов патогенетичен механизъм в макросъдовите усложнения. Най-типични са намалените
нива на липопротеините с висока плътност (HDL) и високите нива на триглицеридите (TG). Специфичен проблем са и липопротеините с ниска плътност (LDL).
Дори когато са количествено нормални, те са с променен качествен състав. Преобладават малките плътни LDL-частици (small dense LDL) с високи концентрации
на apoB. Те са лесно податливи на окисление. Окси-LDL са особено атерогенни, пожадно се поглъщат от субендотелните макрофаги, които се превръщат в пенести клетки и индуцират по-нататък атерогенните промени (1). В едно проучване
при недиабетици се оказва, че преобладаването на малките плътни LDL-частици
увеличава риска от миокарден инфаркт 3 пъти, независимо от нивата на HDL и
TG (2). При ЗД значението на LDL-състава е още по-голямо (3). Опит за ограничаване на неблагоприятния ефект на такъв диабетен LDL-фенотип на настоящия
етап се прави с механичното намаление на общото количество LDL – таргетни
нива до 2.6 mmol/l. Една друга възможност открива rosiglitazone. Добавен в доза 4
и 8 мг към стандартното лечение със статин, той дозо-зависимо увеличава броя
на пациентите, които преминават към големи леки LDL (4).
Нивата на HDL се повишават при лечение с rosiglitazone. В едно двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване 348 пациенти се лекуват с метформин, комбиниран с плацебо, 4 мг или 8 мг rosiglitazone в продължение на половин година.
Установява се увеличение на HDL съответно с 0.06, 0.12 (р= 0.002 в сравнение с
плацебо) и 0.16 (р= 0.002 в сравнение с плацебо) mmol/l в тези групи. Свободните
мастни киселини (FFA) – един от основните индуктори на инсулиновата резистентност, също намаляват (р= 0.0003 и р<0.0001 спрямо плацебо). Установява се
и увеличение на LDL и съответно на общия холестерол (р<0.0001 и р<0.0001), но
съотношението общ холестерол/HDL, както и TG не се променят значимо (5).
В друго рандомизирано, 16-седмично проучване при 243 пациенти със ЗД2 се
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установява, че увеличението в нивата на HDL (+6%) при лечение с rosiglitazone е
най-вече за сметка на подчертано протективната субфракция - HDL 2 (+13%). Авторите констатират повишение на LDL (+9%), но при благоприятна промяна в неговия фенотип 52% от участниците са увеличили големите за сметка на малките
плътни LDL-частици. Добавянето на atorvastatin е довело до изразено понижение на
LDL (-39%), TG (-27%) и аполипопротеин В (-35%). Изводът е за подчертан благоприятен ефект на такава комбинация върху липидния профил (6).
По отношение на артериалното налягане се установява намаление с 2.3± 5.6
mmHg (р= 0.0016) за диастолното и без промяна за систолното налягане в хода на
едногодишно лечение. Средното артериално налягане също има тенденция към
намаление (р = 0.0823) (7).
Повишеното артериално налягане е един от основните механизми, който
заедно с хипергликемията води до бъбречните усложнения при ЗД. Микроалбуминурията е най-ранният рутинно-достъпен маркер за микросъдово ангажиране в
хода на ЗД. G. Bakris и сътр. изследват промените в съотношението албумин/креатинин в урината (UACR) при едногодишно лечение с glibenclamide и roziglitazone и
установяват, че с rosiglitazone то намалява сигнификантно както в общата група
пациенти, така и при тези, които са имали изначална микроалбуминурия (8). В комбинация с metformin rosiglitazone също води до значимо намаление на UACR (9). Тези
ефекти не са свързани с промяната в гликемията тъй като контролът на КЗ при
пациентите, лекувани с rosiglitazone, е сходен с този в групите на glibenclamide и
metformin. Приема се връзка с понижаването на АН, но вероятно има и специфични
за rosiglitazone ендотелни механизми.
Протективният ефект на rosiglitazone върху ендотела беше показан от
италиански колектив (10). В двойно-сляпо проучване се прилагат rosiglitazone,
metformin или плацебо за 4 месеца. Установява се намаление (р<0.05) на диастолното АН с 2 mm. Само в групата с rosiglitazone се констатира подобрение на отговора в областта на предмишницата на въведен интраартериално ацетилхолин
+40% спрямо изходното (р < 0.05) и +70% спрямо плацебо (р < 0.005). Изводът е,
че само приложението на rosiglitazone води до подобрение на ендотел-зависимата
вазодилатация при ЗД2. Авторите установяват и намаление на циркулиращите
концентрации на FFA и тумор-некротизиращия фактор алфа (TNF-α). Тази констатация насочва към друга група екстрагликемични ефекти на rosiglitazone, която
има пряко отношение към разгледаните липидни аспекти на атеросклеротичния
процес и към неговата възпалителна индукция.
C–реактивният протеин (CRP) е един от най-често използваните маркери
за възпалителна активност. С навлизането на високо-чувствителните методи
за изследването му стана възможно да се доловят концентрациите, характерни
за субклиничното възпаление, което се счита за един от тригерите и на атеросклеротичния процес. Освен като епифеномен, CRP има и самостоятелно значение в развитието на възпалителния процес. Той може да активира комплемента,
индуцира експресията на адхезионни молекули, в процеса на атерогенезата се депонира в артериалната стена, може да се свързва с немодифициран LDL и чрез
макропиноцитоза формираният комплекс се поема от макрофагите, потенцира
образуването на свободни радикали и модифицирането на LDL в атеросклеротичната лезия.
Руптурата на атеросклеротичната плака е критичен момент в нейната еволюция, който превръща не особено опасните и бавно-прогресиращи промени в съдовата стена в едно живото-застрашаващо състояние. Матриксните металопротеинази, и особено тип 9 (MMP-9), участват активно в руптурата на плаката

д и а б е т , м е т а б о л ит е н с и н д р о м и с ъ р д е ч н о - с ъ д о в р и с к

и могат да бъдат маркер за риска от коронарен инцидент. In vitro и експериментални студии демонстрираха, че тиазолидиндионите намаляват експресията на
тези маркери. S. M. Haffner и сътр. в двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване установяват намаление на нивата на CRP и MMP-9 спрямо плацебо и спрямо
изходните стойности (р < 0.01), от което правят извода за благоприятен ефект
на препарата по отношение на общия сърдечно-съдов риск (11).
Плазмените нива на PAI-1 са повишени при обезитет и инсулинова резистентност, корелират положително с елементите на метаболитния синдром, приемат
се като предиктор на ЗД тип 2 и ССЗ. Данни от литературата сочат, че нивата на PAI-1 се асоциират със смъртността от атеросклеротични инциденти,
като някои от клиничните проучвания дават основание той да се приеме като
независим рисков фактор за коронарна съдова болест. В условията на протромбогенно състояние, като ЗД, беше показано намаление на PAI-1 при приложение на
rosiglitazone (12).
В множество публикации се потвърждава комлементарният или адитивен
ефект на комбинацията metformin + rosiglitazone при ЗД2.
малки плътни LDL
���
LDL	
HDL
TG
FFA
Инсулинова резистентност
Артериално налягане
Ендотелна функция
Микроалбуминурия
PAI��
-1
CRP

rosiglitazone
↓ 1,4
↑ 1,3,4
↑ 1,2,3,4
→1,4 или ↓ 2, 3
↓1
↓4
↓4
↑4
↓ 4,7
↓ 2,4
↓ 2,4

metformin
→2
↓ 3,5
→ 2,5 или ↑ 3
→2 или ↓ 3,5
↓ 5,6
↓ 5,6,8
→6
↑6
→8
↓ 2,5,8
↓4

������������������������������������������������
Freed MI, et al. Am J Cardiol 2002; 90:947–952; 2 �����������������������������������������������
Chu NV, et al. Diabetes Care 2002; 25:542–549; 3 �������������
DeFronzo RA.
Ann Int Med 1999; 131:281–303; 4 �����������������������������������������������
Viberti GC. Int J Clin Pract 2003; 57:128–134; 5 �����������������������������������
Kirpichnikov D, et al. Ann Int Med
6
7
2002; 137:25–33; ��������������������������������������������������������
Mather��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
KJ�����������������������������������������������
, et�������������������������������������������
���������������������������������������������
al����������������������������������������
������������������������������������������
. J Am Coll Cardiol 2001; 37:1344–1350; Bakris���������������������������������
���������������������������������������
G�������������������������������
��������������������������������
, et���������������������������
�����������������������������
al������������������������
��������������������������
. J���������������������
����������������������
Hum�����������������
��������������������
Hypertens�������
����������������
2003;
17:7–12; 8 ������������������������������������������������
UKPDS�������������������������������������������
Group�������������������������������������
������������������������������������������
. UKPDS������������������������������
�����������������������������������
34. Lancet�������������������
�������������������������
1998; 352:854–865.
1

Обобщавайки казаното, rosiglitazone има плейотропен спектър на действие,
който излиза извън гликемичния контрол и по различни механизми намалява сърдечно-съдовия риск. При вече налична коронарна болест и проведено стентиране
rosiglitazone намалява честотата на рестенозите, която в условията на ЗД е повисока (13).
В края на миналия век синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) привлече
вниманието в медицинските среди главно поради 2 причини: високата честота
(5–10% от жените в репродуктивна възраст (14,15)) и сериозната неблагоприятна здравна прогноза – увеличен СС риск. През 1935 г. Stein и Leventhal описват 7
случая с олиго-/аменорея и поликистозни яйчници (16). Още в това първо описание прави впечатление клиничната хетерогенност на СПЯ – от пациентките 3
са били обезни, 5 хирзутни, от които 1 обезна и 1 слаба с акне. Според консенсусното становище на експертната конференция от Ротердам - European Society
for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), и American Society for Reproductive
Medicine (ASRM) от 2003 г. диагнозата се поставя при наличие на 2 от трите
критерия:
• олиго- или ановулация
• хиперандрогения - клинична и/или лабораторна
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Създадени са различни теории за патогенезата на СПЯ:
• централна
• овариална
• метаболитна.
Днес се налага метаболитната теория. При СПЯ много често се доказва ИР
и хиперинсулинемия. Доказани са различни патогенетични механизми. Например
след свързването си с инсулина в неговия мембранен клетъчен рецептор се осъществява автофосфорилиране на тирозина, след което се активира система от
вторични посредници, водеща до крайните ефекти на хормона (фиг. 1).
Дефект, водещ до засилено фосфорилиране на серина, затруднява този процес и индуцира ИР (17).
Освен това, засиленото сериновото фосфорилиране активира ключовия ензим за синтезата на андрогените – Р450с17 (фиг. 2) (18). По този начин един и същ
дефект води до ИР и свръхсекреция на андрогени.
Инсулиновата резистентност не е универсален признак на СПЯ. Тя се открива средно при 50-70% от жените със СПЯ (19, 20).
Естествено е, че 60-80% от пълните жени с СПЯ имат ИР. Изненадващ е фактът, че и при 30-50% от слабите жени тя може да бъде открита (21, 22).
Откриването на тези т.н. метаболитно-обезни, но с нормално тегло пациентки налага търсенето на ИР и метаболитни отклонения практически при всяка
жена със СПЯ.
На базата на ИР се разгръщат известните рискови фактори от комплекса на
метаболитния синдром. Например честотата на нарушения глюкозен толеранс
(НГТ) е 7 пъти по-висока в сравнение с контролните по възраст и тегло жени без
СПЯ (23). Рискът една жена да има НГТ или ЗД2 на 40-годишна възраст е 40% (24)
На базата на математически модел с основни параметри артериална хиперинсулин
α
β
S

S S
S S
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Фиг. 1. Пострецепторен дефект води до инсулинова резистентност.

Фиг. 2. Комбиниран дефект води до ИР и
свръхсекреция на андрогени от яйчника.
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• поликистозни яйчници
след изключване на друга причина!
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тония и ЗД, E. Dahlgren и сътр. установяват, че СПЯ увеличава 7 пъти риска от
миокарден инфаркт във възрастта 40-60 години (25).
На базата на натрупаните данни естествено възникна идеята към конвенционалното до тогава лечение, съсредоточено върху овариалната супресия и
приложението на антиандрогени, да се добавят методи за инсулиново очувствяване и редукция на теглото. Промяната в стила на живот (диета и физическа
активност) е доказана като най-ефективна в дългосрочен план, но също така и
с невисок комплаянс от пациентите. Метформин направи революция в лечението на СПЯ с намаление на ИР, теглото и хирзутизма и индукция на овулаторния
цикъл, особено в комбинация с кломифен цитрат. Учудващо е, че при около 300
публикации, повечето от които показващи благоприятен ефект, СПЯ все още не
фигурира като индикация за метформин.
Глитазоните са по-нова група инсулинови очувствители и също привлякоха
вниманието като терапевтична възможност при СПЯ. Редица успешни студии
с troglitazone показаха благоприятния му ефект, но скоро след това той беше
изтеглен от пазара заради хепатотоксичност. Освен намаляване на ИР, той, за
разлика от metformin, директно подтиска ключовите ензими за синтезата на андрогените - 17α-хидроксилазата и 17,20-лиазата (26, 27).
Постепенно се натрупват данни и за успешно приложение на roziglitazone при
СПЯ. При лечение с него се установява:
• намаление на нивата на ИРИ, гликемията на гладно, общия и свободния тестостерон и възстановяване на овулаторния цикъл при 11 от 12 лекувани в
продължение на 6 месеца с доза 4 мг обезни жени, без промяна в ИТМ (28).
• намаление на ИРИ, HOMA, IGF-1, Т/Х и нарастване на IGFBP-1 и QUICKI, възстановяване на МЦ при 22/23 жени за 3 месеца нерапия с доза 4 мг (29).
• 80% възстановяване на овулацията при комбинирано лечение със СС срещу
59% само на CC (30).
• Ефективност и при нормален ИТМ. При 40 жени с ИТМ ≈ 24 кг/м 2 rosiglitazone
в доза 2 или 4 мг за 8 месеца води до намаление на HOMA-индекса, имуно-реактивния инсулин, свободния и общия тестостерон и др. и индуцира овулация
при 15 от 20 (2 мг) и 19 от 20 (4мг) жени (31).
У нас също се проведе проучване с приложение на rosiglitazone при 60 жени със
СПЯ, разделени в 3 групи – само на орален контрацептив (ОК); на ОК + metformin;
на ОК + rosiglitazone. Участваха 3 центъра: Клиниката по ендокринология при МБАЛ
“Александровска”, Клиничният център по ендокринология СБАЛЕНГ и Катедрата
по Акушерство и гинекология при МУ, София. Установихме сигнификантно намаление на тестостерона, ДХЕА-С и андростендиона, както и на лептина, резистина и TNF-alpha без промяна в теглото при лечението с rosiglitazone. Резултатите
са в подготовка за печат.
Въпреки натрупващите се данни за положителен ефект на roziglitazone при
СПЯ, той (както и metformin) все още няма като регистрирана индикация това
състояние.
Заключение
Въз основа на изложените факти може да се направи извод за плейотропен
благоприятен ефект на roziglitazone по отношение на общия сърдечно-съдов риск,
надхвърлящ гликемичния контрол при захарен диабет. Данните от последните
години налагат по-нататъшни изследвания за адекватното му позициониране в
терапевтичните схеми и на други (предиабетни, СПЯ и т.н.) състояния на инсулинова резистентност или повишен съдов риск.
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PPAR-агонисти: потенциал
за комплексно въздействие на
клетъчно ниво

Преди около десетина години беше изолирано семейство транскрипционни
фактори – Peroxisome Proliferator-Activated Receptor, PPAR, които играят централна
роля в натрупването и разграждането на хранителните мазнини. Измежду
��������������
трите
подтипа на този ядрен рецептор най-добре проучен е PPAR�
�����-γ.
При активирането му е доказана богата гама от вътреклетъчни въздействия:�
е����������������������������������������������������������������������������
кспресия на транспортери на мастни киселини���������������������������������
;��������������������������������
н������������������������������
�������������������������������
амалена експресия на ob�������
���������
-гена,
кодиращ лептина�������������������������������������������������������
; п����������������������������������������������������
одтискане на действието на тумор-некротизиращия фактор – TNFα;
��� е������������������������������������
кспресия на митохондриални протеини (���������������������������
����������������������������
UCP������������������������
1-3)��������������������
;�������������������
п�����������������
������������������
овишена екпресия
на гена за глюкозните транспортери GLUT���
�������
-4 и
�������������������������������
тяхното по-лесно включване в
клетъчната мембрана.
Всички тези данни предполагат тясно взаимодействие на тези ядрени тра���
н��
скрипционни фактори с глюкозната и липидната хомеостаза. Задълбочени
проучвания идентифицираха естествени лиганди - полиненаситените мастни киселини и 15-липоксигеназните метаболити на линоленовата киселина. А��������
���������
гонисти
на този рецептор се оказаха и разработваните вече в продължение на 40 години
«очувствители на инсулиновото действие» (��������
insulin� sensitizers��������������������
�������������������������������
) – тиазолидиндионите. У
�������������������������������������������������������������������������
нас��������������������������������������������������������������������
тази група антидиабетни средства има 1�����������������������������
������������������������������
представител: Rosiglitazone�
��������������
(����������
Avandia���
®, GlaxoSmithKline��
�����������������
).
Оказа се, че освен съхраняващо действие върху инсулиновата секреция и
ефект върху гликемичния контрол, Rosiglitazone има редица допълнителни
благоприятни ефекти – подобрява контрола на артериалното налягане, оказва
противодействие на нежеланите процеси при образуването и поддържането
на атероматозната плака, спомага за преодоляване на локалната инсулиновата
резистентност при поликистозна яйчникова болест и други.
Ключови думи: захарен диабет тип 2; PPAR-рецептори; розиглитазон;
метаболитен контрол; плейотропни ефекти

PPAR-агонисти: потенциал
за комплексно въздействие на клетъчно ниво
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Rosiglitazone (Avandia®):
от клетъчното ниво към
клиничната практика
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Д-р Михаил Боянов, дм.
Клиника по ендокринология, МБАЛ „Александровска”, МУ, София

П������������������������������������������
рез 1997 г. 2,1 % от световното население �����
(124 ������������������������������
млн. души) страдат от захарен
диабет (ЗД) тип 2, а през 2010 г. се очаква техният брой да надхвърли 215 млн.�
Rosiglitazone� (�������
��������
Avandia®)������������������������������������������������������
е едно от най-съвременните средства за лечение на ЗД
тип 2. Във
������������������������������������������������������������������������
фаза 2 и 3 на клин��������������������������������������������������
ич������������������������������������������������
ните проучвания до юли 2000 г. са взели участие
над 5300 пациенти. Дотогава
������������������������������������������������
Rosiglitazone��������������������������
е прилаган при повече от 7000
������������
пациента/години. Провежданите многоцентрови клинични проучвания са доказали високата ефективност и безопасния профил на действие на Rosiglitazone.
������������� Лечението
с него����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
води до подобряване на гликемичния контрол – понижаване на серумната
глюкоза на гладно, на гликирания хемоглобин А1с, с едновременно понижение на инсулинемията нагладно и серумния С-пептид. Понижават се и постпрандиалните
нива на гликемията и инсулинемията. Тези ефекти настъпват постепенно – от
първата седмица на лечението до пълното им разгръщане през 6-8 седмица, без
изява на хипогликемии. Представят
�����������������������������������������������������
се резултатите н��������������������������
а редица клинични проучвания, в които Rosiglitazone������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
е прилаган като монотерапия при изчерпване на ефекта
от спазваната диета и повишената физическа активност, а също и като второ
средство, добавено към сулфанилуреен препарат или метформин при неуспех на
монотерапията с тях. Показват
�����������
се убедителни данни за протективната роля на
Rosiglitazone върху бета-клетката – съхраняване и подобряване на секреторната
й активност за дълъг период от време.
Ключови думи: захарен диабет тип 2; гликемичен контрол; бета-клетка;
розиглитазон.
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АНДРОГЕНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ
РИСК ПРИ МЪЖЕТЕ

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са най-честата причина за смърт в световен мащаб. Честотата ССЗ е 2.2 пъти по-висока при мъжете, в сравнение с тази
при жените. Това до голяма степен обяснява защо продължителността на живота
на мъжете в развитите страни е средно с 5.6 г. по-ниска от тази на жените �����
(1).
За България тази разлика през 2002 г. възлиза на 7.2 г. ���������������������������
(2). Половият диморфизъм в
болестността и смъртността естествено се свързва най-често с ������������
хромозомата�
Y�����������������������������������������������������������������������������
, половите хормони и рисковите фактори в стила на живот. На базата на редица
мащабни епидемиологични проучвания през последното столетие в научното съзнание се вкорени двуполюсният модел – естрогените имат протективен ефект,
а андрогените увеличават риска от ССЗ. Достатъчно аргументи в полза на това
становище могат да се открият както в областта на фундаменталните изследвания при различни модели, така и от категоричните констатации на клиничните
наблюдения за изравняване на сърдечно-съдовия риск при двата пола след менопаузата или увеличението му при жени с хиперандрогения. През последните години обаче се натрупват данни, които не подкрепят информацията от обсервационните
студии. Ефектът на андрогените при двата пола има редица общи аспекти, но по
отношение на ССЗ вероятно е твърде различен.
Макар че присъстват в циркулацията в по-високи концентрации, андрогените – дехидроепиандростеронът (ДХЕА) и неговият сулфат (ДХЕА-С), както и андростендионът, имат значително по-слаб ефект от тестостерона, който е основният циркулиращ андроген. Затова, когато в следващото изложение се говори за
андрогени и техния ефект, се има предвид най-често тестостеронът (Т). Той се
секретира изключително от Лайдиговите клетки в тестиса под стимулиращото
въздействие на лутеинизиращия хормон (ЛХ). Попаднал в циркулацията, се транспортира в свързано състояние – стабилно със секс-хормон-свързващия глобулин
(СХСГ), лабилно с албумините или като несвързан – свободен Т. Счита се, че биологична активност има свободният и лабилно-свързаният Т, които се обединяват
като бионаличен тестостерон.
Мъжете имат средно 24-часово налягане с 6–10 ��������������������������
mmHg����������������������
по-високо от това на
жените �����������������������������������������������������������������������
(3). ������������������������������������������������������������������
В експерименти са доказани различни механизми, по които андрогените могат да доведат до хипертония – потенциране на ремоделирането в бъбрека,
съдовата стена и миокарда, стимулиране на растежа на сърдечните фибробласти
и миоцити, както и депонирането на екстрацелуларен матрикс и др. Проатерогенната концепция се базира на комплексен ефект на андрогените в съдовата стена
– ендотелна дисфункция с ускорена апоптоза и повишена експресия на адхезионни
молекули; моноцитна стимулация с активирана адхезия и формиране на пенести
клетки; засилена пролиферация и миграция на гладкомускулните клетки.
Едновременно с това обаче в редица експерименти (4,
�����������������������������
5)�����������������������
и при доброволци с коронарна болест �����������������������������������������������������������������
(6) �������������������������������������������������������������
се установи, че Т има бърз коронародилатиращ ефект, който се
реализира по не����������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������
геномен механизъм. Тези данни в известна степен обясняват защо
АНДРОГЕНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ
РИСК ПРИ МЪЖЕТЕ
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T��������������������������������������������������������������������������������
намалява ����������������������������������������������������������������������
ST��������������������������������������������������������������������
-депресията след физическо усилие при пациенти с ИБС (7.8)����������
���������������
. Фрагментарната информация в полза на андрогените и възможностите за по-широкото им
приложение не беше достатъчна, за да се промени инерцията в научното мислене,
нито пък да се прави съпоставка с набралата висока скорост в последните десетилетия на миналия век хормонална заместителна терапия при жените (ХЗТ). Преминала през етапи на оптимизъм и песизимизъм, ХЗТ се прилагаше в някои развити
страни при една трета от жените в постменопаузалния период. Убедеността в
кардио-протективните възможности на естрогените беше достигнала до степен
да бъде стартирано голямо проучване с приложението им при мъже с висок сърдечно-съдов риск, което бе прекратено преждевременно поради установени неблагоприятни ефекти. На твърде амбициозно, но за съжаление недостатъчно добре
обмислената голяма студия Women��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
’�������������������������������������������������
s������������������������������������������������
Health�����������������������������������������
�����������������������������������������������
Initiative������������������������������
����������������������������������������
до
�����������������������������
голяма степен се дължи сегашната криза на иначе разбираемата от ендокринологична гледна точка ХЗТ, което даде няколко полезни урока на прохождащата андроген-заместителна терапия
(АЗТ) при мъжете:
1.	Разглеждането на отделни аспекти от един комплексен процес (хормонално въздействие) in��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
vitro��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
не винаги е достатъчно информативно за глобалния ефект
in��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
vivo���������������������������������������������������������������������
. Оценката следва да се прави по интегрални показатели – реализирани
сърдечно-съдови инциденти, смъртност и др.
2.	И най-доброто лечение, приложено по неподходящ начин, би донесло повече вреда, отколкото полза.
3.	Индивидуализирането на ХЗЛ е от критично значение и то включва: предварителен подбор на кандидатите (фенотипен, а днес вече и генетичен); прецизиране на вида, дозата, времето за започване и спиране, както и мониторирането на лечението.
4.	Екзогенният или ендогенният излишък на “хетерохормони” (водещи за другия
пол) има неблагоприятен ефект.
Съществуват някои “чисти”, но редки модели за изследване на ефектите на
тестостерона в ССС при недостиг или излишък – препубертетната кастрация,
транссексуализма, злоупотребата с андрогени при спортистите и др. По-голям
интерес представлява хипогонадизмът – класически (в по-ранна възраст) и този
при възрастните мъже. Честотата на класическия хипогонадизъм е 1/200 мъже,
но следва да се има предвид, че поради дискретната си клинична изява много случаи остават недиагностицирани. Така например 10–30% от мъжете със синдром на
Klinefelter�������������������������������������������������������
не се диагностицират клинично през целия си живот (9).
����
С годините при мъжа нивата на тестостерона, ДХЕА-С, соматотропния и редица други хормони намаляват. Това е дало основание да се говори за “андропауза”
и “соматопауза”. Тези промени са постепенни и затова по-правилно е да се използва
друга група определения: парциален ендокринен дефицит при стареещия мъж (��������
Partial�
Endocrine�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
Deficiency��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
in�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
the�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Ageing������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Male�������������������������������������������
– ����������������������������������������
PEDAM�����������������������������������
) или парциален андрогенен дефицит
при стареещия мъж (�����������������������������������������������������������������
Partial����������������������������������������������������������
Androgen�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Deficiency��������������������������������������
������������������������������������������������
in�����������������������������������
�������������������������������������
the�������������������������������
����������������������������������
Ageing������������������������
������������������������������
Male�������������������
�����������������������
– ����������������
PADAM�����������
). Така например Т намалява с 1% годишно след 30та година. Поради увеличаването на СХСГ
абсолютното намаление на свободния Т е още по-голямо. Тези промени са свързани
с изменения както в тестисите, така и в регулиращата ги ос хипоталамус–хипофиза. Клиничната изява на това състояние, макар и бавно прогресиращо, е сходна
с климактеричната, което е дало още едно определение - “мъжки климактериум”.
Психичните симптоми включват: увеличена раздразнителност и депресивност и
намаление на енергичността, либидото и потентността (еректилна дисфункция),
когнитивни функции и качество на съня. Соматичната изява се характеризира с
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Тестостерон и метаболитен синдром (МС)
Прави впечатление, че някои соматични аспекти на андрогенния дефицит са
сходни с МС, потенциран от стресовите компоненти в психологическата характеристика на �������������������������������������������������������������������
PADAM��������������������������������������������������������������
. В о���������������������������������������������������������
бсервационни проучвания ниските нива на Т са РФ за висцерален обезитет�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
и предиктор за развитие на захарен диабет тип 2�����������������
, докато п�������
о-високите нива на Т са асоциирани с намаление на сърдечно-съдовите рискови фактори
(напр. HDL��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������������
C������������������������������������������������������������������
) ����������������������������������������������������������������
и по-ниски нива на инсулина и глюкозата. В интервенционални проучвания приложението на Т при хипогонадни мъже на средна възраст с централен
обезитет води до подобряване на инсулиновата чувствителност, а корекцията на
релативния хипогонадизъм при мъже с висцерален обезитет и МС намалява абдоминалната мастна маса, нарушенията в липидния профил и глюкозния толеранс (10)��
������.
Тестостерон и атеросклероза
Експерименталните данни не са еднозначни, но повечето подкрепят атеропротективния ефект на Т, който вероятно се реализира����������������������������
���������������������������
и след ароматизация до Е2.
Нивата на тестостерона (особено свободния) корелират обратно с прогресията
на атеросклерозата при възрастни мъже���������������������������������������
(11)����������������������������������
. Пълна медикаментозна андрогенна
депривация при случаи с простатен карцином нарушава комплаянса на централните
артерии�.
Тестостерон и ИБС
Епидемиологичните данни показват, че с намаление на Т с възрастта расте и
сърдечно-съдовата заболеваемост. ����������������������������������������������
Установени са ниски нива на Т при хипертония,
коронарна болест и миокарден инфаркт. В редица плацебо-контролирани проучвания при ИБС (някои от тях още от средата на миналия век) приложението на Т в
различна доза има благоприятен ефект – намалена честота и период до настъпване
на болката или до настъпване на �����������������������������������������������
ST���������������������������������������������
-��������������������������������������������
депресия и т.н. Данните от клиничните проучвания показват, че при мъже ART���������������������������������������������
������������������������������������������������
вероятно има благоприятен ефект при налична
коронарна болест������
(12).
Диагностицирането на андрогенния дефицит има редица методологични трудности:
• Оценката се прави само въз основа на циркулиращите нива
•	Изследват се различни фракции – свободен, бионаличен, o�����
������
бщ Т
• Нормалните стойности варират������������������������������
в денонощието/сезона/индивида
�����������������������������
• Няма възрастови норми
• Няма информация за нивата при конкретния мъж по-рано
Резултатите от ХЗТ при жените наложиха по-голяма предпазливост и прецизиране на индикациите за АЗТ, особено като се имат предвид някои вече известни
нейни странични ефекти: задръжка на вода и начално повишаване на теглото, сънна апнея, гинекомастия, полицитемия, промени в настроението, по-чести бенигнени
и малигнени процеси на простатата.
• Показани за лечение �������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������
доживотна субституция) са всички случаи с доказан класически хипогонадизъм при липса на контраиндикации и при адекватно за възрастта мониториране
• При PADAM������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
субституция се провежда, ако са изпълнени следните условия:
�����������������������������������������������������������
– доказан лабораторно андрогенен дефицит
АНДРОГЕНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ
РИСК ПРИ МЪЖЕТЕ
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увеличение на теглото и по-специално на мастната маса (особено висцерална) и
намаление на нетлъстинната и мускулната маса, силата и издържливостта, костната минерална плътност, окосмяването и дебелината на кожата.
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– симпотматичен
– отсъствие на абсолютни контраиндикации (карцином на простатата или
млечната жлеза)
– установен стабилен добър ефект при вече започнато лечение
За АРТ се използват изключително тестостеронови съединения. Продаваните
като хранителни добавки ДХЕА-С, андростендион и др. не оправдаха очакванията. Т
се прилага в различни форми – инжекционно, гелове, орално, под формата на трансдермални пластири, импланти. Мониторирането на лечението следва да бъде системно, комплексно и екипно в метаболитна, урологична, психологична, ендокринна
и т.н. насока.
Изводи
• Вероятно андрогените не притежават постулирания в миналото неблагоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система, особено при мъже в зряла възраст.
•	Ако такъв ефект съществува, той вероятно се проявява в ранните етапи от
патогенезата на атеросклерозата.
• Хипогонадното състояние крие по-сериозен сърдечно-съдов риск от еугонадното.
• Необходими са по-нататъшни прецизни изследвания, които да определят въздействието на андрогените върху сърдечно-съдовата система.
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Ендотелна дисфункция
и еректилна дисфункция

По определение еректилната дисфункция (ЕД) е персистираща неспособност
да се постигне или поддържа ерекция, достатъчна за осъществяване на удовлетворяващ сексуален контакт. За установяването й се използват специални въпросници. Най-новото и мащабно проучване върху ЕД е MALES (The multinational Men’s
Attitudes to Life Events and Sexuality study) (1). То включи 27839 мъже на възраст 20-75 г.
от 8 страни, анкетирани през 2001 г. Средната честота на ЕД е 16%, като най-висока е в САЩ – 22%, и най-ниска в Испания – 10%. Проучването показа, че ЕД нараства
с възрастта и с натрупването на сърдечно-съдови рискови фактори.
В миналото се считаше, че причините за ЕД са преди всичко психогенни. Днес
все по-детайлното навлизане в патогенезата на заболяването спомогна много от
считаните по-рано за психогенни случаи на ЕД да се преоценят като свързани с органичен процес. За доказани рискови фактори за ЕД се считат такива като:
• Съдови заболявания (ИБС, хипертония, хиперлипидемия)
• Неврологични заболявания (болест на Паркинсон��������������������������
,�������������������������
мултиплена склероза�����
, ин���
султ, невропатии – вкл. при захарен диабет, увреди на гръбначния стълб и
др.)
•	Ендокринни заболявания (захарен диабет, хипогонадизъм и др.)
•	Анатомични промени
• Медикаменти���������������������������������������������������������
и
��������������������������������������������������������
токсини (антидепресанти, антихипертензивни, антиандрогени, тютюн, алкохол и др.)
• Психогенни фактори (депресия, стрес и др.)
• Други фактори (простатектомия, затлъстяване)
• Възраст
Наличието на ССЗ значимо повишава вероятността за развитие на ЕД. Оказва
се обаче, че е вярно и обратното– при съществуваща ЕД е много по-вероятно да
има и ССЗ, за което не се знае. Типичен пример е ендокринно-съдовият патологичен
комплекс – метаболитният синдром. В едно проучване в САЩ, проведено през 2002
г.�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
при 154 мъже на средна възраст 53 (24-77) г. с ЕД е установено, че 44% от тях
страдат от хипертония, 23% - от захарен диабет, 79% са с наднормено тегло или
затлъстяване и 74% имат повишен холестерол (����
�����
2���
)��.
ЕД може да бъде алармиращ симптом за ИБС. F. Montorsi и сътр. изследват 300
пациенти на възраст 62.5 ±
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
8 г.��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
постъпили в интензивно отделение с остра гръдна
болка и ангиографски обективизирана коронарна болест (3)����������������������
�������������������������
. Средната давност на
симптомите на ИБС е била 49 месеца. Честотата на ЕД се е оказала 49%����������
с���������
вътрешно разпределение: лека – 14%; лека към средна – 21%; средна – 14%; тежка – 51%.
По-съществените изводи са, че:
•	ЕД е предхождала изявата на ИБС в 67% от случаите
•	ЕД е изпреварила изявата на ИБС с 38.8 месеца (1-168)
• При всички пациенти със захарен диабет тип 1 ЕД е предшествала коронарната болест.
Ендотелна дисфункция
и еректилна дисфункция
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Така от епидемиологичните данни се оформя стабилна връзка между ЕД и ССЗ.
За изясняването на нейния механизъм е необходимо да се припомнят някои аспекти
на ендотелната дисфункция като фундаментален фактор в съдовата патология,
както и механизмите на ЕД.
Синтезата на адекватни за конкретните нужди на хемодинамиката количества азотен окис (����������������������������������������������������������
N���������������������������������������������������������
О��������������������������������������������������������
) е от критично значение за съдовата физиология. Нарушената продукция на NO�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
е един от основните дефекти, с които се характеризира
ендотелната дисфункция. Особено интензивни са ендотелните промени при метаболитен синдром и захарен диабет, когато се добавят ефектите на неензимното
гликиране, оксидативния стрес и др.
Ерекцията е процес, почиващ на хидравличен принцип, при който е необходимо
в пениса да постъпва повече кръв, отколкото се оттича от него. За да стане възможно това, трябва да се разширят приводящите артерии и да се компримират
отводящите вени. Дебитът на спиралните артерии, които пълнят кавернозните
пространства, се обуславя от гладкомускулната релаксация, която е ����������
NO��������
-зависима. ������������������������������������������������������������������������
NO����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
се синтезира и секретира от терминалните окончания на неадренергичните-нехолинергични неврони и от ендотелните клетки в кавернозните тела. ���
NO�
стимулира гуанилатциклазата в гладкомускулните клетки, с което се повишава
концентрацията на �
3′,5′-�������������������������������������������������������
цикличния гуанозинмонофосфат ��������������������������
(�������������������������
cGMP���������������������
)��������������������
, а той повлиява зависимата от него протеинкиназа �����������������������������������������������
G����������������������������������������������
. В крайна сметка се стига до намаление на вътреклетъчния калций и гладкомускулна релаксация. Увеличеният артериален кръвен
поток води до увеличаване на обема на пещеристите тела и последваща компресия
на отводящите венозни съдове към ригидната обвивка на пениса и рязко намаляване на оттока, с което интракавернозното налягане допълнително се повишава.
Аналогията на дилататорните механизми в кавернозните тела на пениса и останалото артериално съдово русло, базираща се на ключовата роля на NO���������
�����������
, обяснява и сходния характер на увреждането им при ендотелна дисфункция.
Осъзнаването на значимостта на ����������������������������������������
NO��������������������������������������
и на следващото звено – cGMP���������
�������������
, в еректилния процес откри нови възможности за лечение на ЕД. Пробивът настъпи в
областта на инхибирането на фосфодиестераза тип 5 (��������������������������
PDE�����������������������
5����������������������
) – ензим, разграждащ
cGMP�����������������������������������������������������������������������
и водещ по този начин до загубата на ерекцията. PDE�������������������
����������������������
5������������������
-инхибиторите (понастоящем �������������������������������������������������������������������������������
sildenafil���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
vardenafil���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
tadalafil���������������������������������������������
) �������������������������������������������
направиха революция в лечението на ЕД и се
превърнаха в средства от първи ред за тази индикация.
Еректилната дисфункция често съпровожда сърдечно-съдовите заболявания и
нерядко може да бъде първа тяхна изява. Тя следва да бъде разглеждана не само като
елемент от качеството на живот, но и като потенциален предиктор за сериозен
съдов риск. Това налага еректилната дисфункция активно да се търси в анамнестичната информация и, ако е налице, да се последва от клинично-лабораторен скрининг в сърдечно-съдова насока.
книгопис
1. Rosen RC et�����������������������������
�������������������������������
al��������������������������
����������������������������
. C�����������������������
������������������������
urr��������������������
M������������������
ed����������������
R��������������
es������������
O����������
pin�������
.������
2004
�����
2. Walczak����������������������������������
���������������������������������
MK�������������������������������
et����������������������������
������������������������������
al�������������������������
���������������������������
. J Gend Specif Med. 2002
3. Montorsi F et�������������������
���������������������
al����������������
������������������
. Eur Urol. 2003

126

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Еректилната дисфункция се установява често при болни със сърдечносъдови заболявания. Рисковите фактори за коронарна болест на сърцето
в голяма степен се припокриват с рисковите фактори за еректилна
дисфункция – тютюнопушене, артериална хипертония, дислипидемия и
захарен диабет. Запазването на сексуалната активност е важно за много
млади пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Еректилната дисфункция
е с по-голяма честота при болните със сърдечно-съдови заболявания и
захарен диабет. Тя е сред важните фактори, нарушаващи качеството на
живот на тези болни. Възможността за лечение на еректилната дисфункция
при болни със сърдечно-съдови заболявания се увеличава значително след
въвеждането на фосфодиестеразните инхибитори в лечебните схеми.
Възстановяването на еректилната функция може да се постигне при около
80% от болните и резултатите зависят от етиологията на еректилната
дисфункция. След множество клинични наблюдения и проучвания се
установява, че единственото голямо противопоказание за приложения на
фосфодиестеразните инхибитори е лечението с нитрати и никорандил.
На популационно ниво еректилната дисфункция се установява при около 52%
от мъжете на възраст от 40 до 70 години (1). Тя се увеличава с напредване на възрастта, като при 70-годишните мъже се регистрира 3 пъти по-често, отколкото
при мъжете на 40-годишна възраст. Очаква се до 2025 г. да има около 300 милиона
мъже с еректилна дисфункция по света (2). В Massachusetts Male Aging Study (1) са регистрирани 52% от мъжете с еректилна дисфункция. Сред тях 17% са с лека форма,
25% - с умерена форма и 10% - с тежка форма (пълна еректилна дисфункция), като
честотата се увеличава с напредване на възрастта. Честотата на еректилната
дисфункция е 2 пъти по-висока при болните с артериална хипертония, установява
се 3 пъти по-често при болните със захарен диабет и 4 пъти по-често при мъжете
с коронарна болест на сърцето (КБС). Тютюнопушенето удвоява риска от еректилна дисфункция и е установена пряка връзка между понижен HDL-холестерол и
еректилна дисфункция.
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на еректилната дисфункция
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Еректилната дисфункция променя значимо качеството на живот не само на
мъжете, но и на техните партньорки. Тя е причина за депресии, страхови състояния
и може да причини около 20% от прекъсването на партньорските взаимоотношения (3). Проблемът днес е, че лечението, което е високо ефективно, не се прилага
при болшинството болни с еректилна дисфункция. Около 90% от мъжете, които
успешно лекуват еректилната дисфункция, съобщават за значимо подобрения на
емоционалното състояние и чуство за благополучие.
Доскоро се считаше, че еректилнта дисфункция е с психогенна етиология, но
след потрупването на познания за ерекцията стана ясно, че в около 70% тя е резултат от органични промени със съдова генеза (4). При възрастни и стари мъже
еректилната дисфункция най-често е с комплексна генеза – ендокринна, клетъчна,
неврогенна и ятрогенна. Все по-често през последните години се твърди, че еректилната дисфункция е равнозначна на ендотелна дисфункция ( ЕД(еректилна дисфункция) =
ЕД(ендотелна дисфункция) ). Това показва, че еректилната дисфукция се среща често при болни с еднотелна дисфункция, която е в основата на голямо разнообразие от сърдечно-съдови заболявания.
За да изведем логиката на приложение на фосфодиестеразните инхибитори
при болни с еректилна дисфункция, трябва да сме наясно с процесите на ерекция.
В механизмите на ерекция на пениса GTP (гуанозин-5’-трифосфат) се активира до
cGMP (цикличен гуанозинмонофосфат), който причинява гладкомускулна релаксация,
резултираща във вазодилатация на артериите и синусоидалните пространства на
corpus cavernosum, което води до ерекция. cGMP под действие на PDE5 (фосфодиестераза 5) се разгражда до GMP (гуанозинмонофосфат). За да се увеличи нивото на
cGMP, трябва да се блокира разграждането на GMP чрез инхибиране на PDE5.
И тъй като се приема, че в основата на еректилната дисфункция стоят съдови нарушения, основен тригер при тях е ендотелната дисфункция (5). Атеросклерозата и еректилната дисфункция имат общ патогенетичен тригер (ендотелна
дисфункция). Двете заболявания имат и общи рискови фактори (фиг. 1)
Много често в терапията на редица заболявания могат да се прилагат медикаменти, които причиняват ятрогенна еректилна дисфункция. Най-често сред тези
медикаменти са:
1. прилаганите за лечение на сърдечно-съдови заболявания: тиазидни диуретици,
бета-блокери, калицеви антагонисти, централно действащи медикаменти (метилдопа, клонидин, резерпин), дигоксин, липидопонижаващи медикаменти, АСЕинхибитори;
2. психотропни медикаменти: някои транквилизатори, анксиолитици, хипнотици,
трициклични антидепресанти, селективни серотонинови инхибитори (SSRI);
3. ендокринни медикаменти: антиандрогени, есторгени, аналози на гонадотропин-освобождаващия хормон, тестостерон и др;
4. други: циметидин, ранитидин, метоклопрамид, карбамазепин, етанол, марихуана, амфетамин, кокаин, анаболни стероиди, хероин.
Малко са данните, че ако се преустанови приложението на някои от тези медиКоронарна болест на сърцето
Тютюнопушене
Атрериална хипертония
Хиперлипопротеинемия
Захарен диабет

Ендотелна
дисфункция

Еректилна дисфункция
Тютюнопушене
Артериална хипертония
Хиперлипопротеинемия
Захарен диабет

Фиг. 1. Общи рискови фактори за ендотелна и еректилна дисфункция
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Нисък риск

Умерен риск

• Контролирана хипертония
• Асимптомни с ≤ 3 рискови
фактори за КБС – без да се
включват пол и възраст
• Умерена клапна болест
• Лека/умерена стабилна
ангина пекторис
• След успешна коронарна
реваскуларизация
• ЗСН (I клас по NYHA)
• Скорошен миокарден инфаркт
или мозъчно-съдов инцидент
(< 6 седмици)
• Левокамерна дисфункция/ ЗСН
(II клас по NYHA)
• Сърдечен шум с неясна причина
• Умерена стабилна ангина
пекторис
• Трансплантирано сърце
• Повтарящи се ПНМК
• Асимптомни с повече от 3
рискови фактори за КБС – без
да се включват пол и възраст

Висок риск

• Тежка, нестаблна или рефрактерна ангина пекторис
• Неконтролирана хипертония
(САН>180 mmHg)
• ЗСН (III и IV клас по NYHA)
• Скорошен миокарден инфаркт
или мозъчно-съдов инцидент
(през последните 14 дни)
• Високорискова аритмия
• Хипретрофична кардиомиопатия
• Умерена/тежка клапна болест

• Лечение в извънболнична помощ
• Да се анализират лечебните
възможности с пациента и
партньорката му (където е
възможно)

• Оценка от специалист
(тест с физическо натоварване
за ангина пекторис, ЕхоКГ
за сърдечни шумове)
• Да се позиционира болният
в нисък или висок риск според
резултатите от тестовете
и изследванията

• Лечението може да се започне,
но е желателно да се проведе
тест с натоварване за оценка
на риска

• Болният да се насочи
към специалист за оценка
на сърдечно-съдовия риск
и за назначаване на лечение
• Без лечение на еректилната
дисфункция до овладяване на
състоянието или приключване
на оценката от специалист

Фиг. 2. Алгоритъм за лечение на еректилната дисфункция според рисковата стратификация на болните КБС – коронарна болест на сърцето, ЗСН – застойна сърдечна недостатъчност
Рискова стратификация за лечение на еректилната дисфункция с фосфодиестеразни инхибитори
при болни със сърдечно-съдови заболявания. Левитра – сърдечно-съдова безопасност
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каменти, може да се възстанови нормалната ерекция. За да сме сигурни, че съществува причинно-следствена връзка, трябва да сме сигурни, че еректилната дисфункция е започнала 2-4 седмици след началото на прилагания медикамент. Обикновено
прилагането на някои медикаменти за лечение на сърдечно-съдови заболявания започва при налично заболяване с подлежаща ендотелна дисфункция. Най-често новопоявила се еректилна дисфункция се установява при начало на лечение с тиазидни
диуретици и в тези случаи се препоръчва контролът на артериалното налягане
да се осъществява с ангиотензин-рецепторни блокери или алфа-адренорецепторни антагонисти (6). Приложението на медикаменти, които могат да предизвикат
еректилна дисфункция, трябва да се съобразява с ползата от медикамента и риска
от еректилна дисфункция. Ако прилагаме бета-блокери след миокарден инфаркт,
ползата от тяхното приложение е много по-голяма от вредата при евентуална
поява на еректилна дисфункция. Въпреки това напоследък сред бета-блокерите
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се предпочитат високоселективните ниско-дозирани бета-блокери (Betaloc ZOK,
Concor, Nebilet).
Тъй като еректилната дисфункция съпътства сърдечно-съдовите заболявания, а и много медикаменти за лечение на сърдечно-съдовата патология причиняват
еректилна дисфункция, наложително е да бъде изграден подход при лечение на еректилната дисфункция при болни с доказана сърдечно-съдова блест. Два са консенсусните документи (на САЩ и на Великобритания), които лансират доста сходни подходи на поведение и разделят болните със сърдечно-съдови заболявания в 3 рискови
групи. Корекцията на Британския консенсус е представена на фиг. 2 (19), а подходът
според Princeton Consensus Panel (САЩ) е представен в табл. 1. (7) При болните с
нисък риск лечението на еректилната дисфункция може да се осъществява в амбулаторни условия. Среднорисковите болни след преоценка от специалист се класифицират в ниско- или във високорисковата група. Ако са нискорискови, лечението
може да се провежда, но ако са високорискови – лечението е противопоказано.
Левитра - сърдечно-съдова безопасност
Фосфодиестеразните инхибитори са най-масово прилаганите медикаменти за
лечение на еректилната дисфункция. Те блокират деградацията на cGMP от PDE5 и
възстановяват еректилната функция. Те имат мек вазодилатативен нитро-подобен ефект (10). Тъй като PDE5 се намира в гладкомускулните клетки на съдовата
стена, каскадата NO/cGMP се включва в регулацията на артериалното налягане и
инхибирането на PDE5 причинява умерен хипотензивен ефект. При здрави мъже
sildenafil, 100 мг, преходно понижава артериалното налягане средно с 10/7 mmHg
за около 6 часа без да упражни ефект върху сърдечната честота (10). Ниратите,
като донори на NO, могат да потенцират хипотензивния ефект на PDE5-инхибитоНиво на Сърдечно-съдови заболявания
Препорки за поведение
риска
Нисък
• Асимптомни с ≤ 3 рискови фактори за КБС
• Лечение в извънболнична
риск
• Контролирана хипертония
помощ
• Лека стабилна ангина пекторис
• Преоценка на всички
• След успешна коронарна реваскуларизация
необходими прилагани
• Преживян миокарден инфаркт без усложнения
медикаменти
(>6-8 седмици)
• Състоянието да се
• Умерена клапна болест
преоценява редовно за
• ЛК дисфункция/ЗСН (���������������
I��������������
клас по NYHA�
�����)
период от 6-12 месеца
Среден • >��������������������������������������������
3 рискови фактори за КБС�������������������
без
������������������
да се включва
• Специални сърдечно-съдови
риск
пола
тестове (тест с физическо
• Умерена стабилна ангина пекторис
натоварване, ЕхоКГ)
• Скорошен миокарден инфаркт (> 2, < 6 седмици)
• Рестратификация в нисък
• Левокамерна дисфункция/ ЗСН (����������������
II��������������
клас по NYHA�
�����)
или висок риск според
• Екстракардиални изяви на атеросклеротична
резултатите от сърдечноболест (инсулт, перифрна съдова болест)
съдовата оценка
Висок
• Нестабилна или рефрактерна ангина пекторис
• Насочване към специалист
риск
• Неконтролирана хипертония
за лечение на сърдечно• ЛК дисфункция/ЗСН (����������������������
III�������������������
и�����������������
IV��������������
����������������
клас по NYHA�
�����)
съдовите заболявания
• Скорошен миокарден инфаркт (< 2 свдмици) или
• Без лечение на еректилната
мозъчен инсулт
дисфункция до овладяване
• Високорискова аритмия
на състоянието или в
• Хипретрофична обструктивна или друга
зависимост от препоръките
кардиомиопатия
на специалиста
• Умерена/тежка клапна болест
Табл. 1. Подход при болни с еректилна дисфункция според оценката на сърдечно-съдовия риск
(Princeton Consensus Panel). КБС – коронарна болест на сърцето, ЗСН – застойна сърдечна недостатъчност

130

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

книгопис
Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG et al: Impotence and its medical and
psychological correlates: results of the Massachusetts Male Aging study. J Urol 1994;
151: 54-61
2.	Ayata IA, McKinlay JB, Krane RJ: The likely worldwide increase in erectile dysfunction
between 1995 and 2025 and some possible policy consequences. BJU Int 1999; 84: 5056
3.	Taylor Nelson AGB Healthcare: Impotence Association survey: 2000 and 2001
4.	Eardley I: Pathophysiology of erectile dysfunction. Br J Diabetes Vasc Dis 2002; 2 :21732174
5. Solomon H, Man JW, Jackson G: Erectile dysfunction and the cardiovascular patient:
endothelial dysfunction is the common denominator. Heart 2003; 89 : 251-254
6. Jackson G: Erectle dysfunction and hypertension. Int J Clin Pract 2002; 56 :491-492
7.	DeBusk R, Drory Y, Goldstein I et al: Management of sexual dysfunction in patients with
cardiovascular disease: Recommendations of the Princeton Consensus Panel. Am J Cardio
2000; 86 :175-181
8. Stief C, Porst H, Saenz De Tejada I, Ulbrich E, Beneke M; Vardenafil Study Group:
Sustained efficacy and tolerability with vardenafil over 2 years of treatment in men with
erectile dysfunction. Int J Clin Pract. 2004 Mar;58(3):230-9.
9. Jackson G, Betteridge J, Dean J et al: A systematic approach to erectile dysfunction in the
cardiovascular patient: a consensus statement: update 2002. Int J Clin Pract 2002, 56;
633-671
10.	Gillies HC, Roblin D, Jackson G: Coronary and systemic hemodynamic effects of sildenafil
citrate: from basic science to clinical studies in patients with cardiovascular disease Int J
Cardiol 2002; 86: 131-141
11. Porst H: A comparator trial between sildenafil, tadalafil and vardenafil: preliminary results
in 150 pts (abstr) Int J Impot Res 2003, 15 suppl 6; Ps 2-8
12.	Tadani U, Chrysant S, Mazzu A and the Vardenafil study group: The effects of vardenafil,
a selective PDE5 inhibitor, on ischemic threshold, exercise tolerance and circulatory
response during treadmill exercise in men with stable angina pectoris. J Am Coll Cardiol,
2003; 41: 336A
1.

Рискова стратификация за лечение на еректилната дисфункция с фосфодиестеразни инхибитори
при болни със сърдечно-съдови заболявания. Левитра – сърдечно-съдова безопасност

131

а н д р о г е н и , е р е к ти л н а д и с ф у н к ц и я и с ъ р д е ч н о - с ъ д о в р и с к

ри. Препоръчва се преустановяване на хроничното лечение с нитрати и замяната
им с други антиисхемични медикаменти, след което приложението на PDE5-инхибитори е безопасно.
Левитра (vardenafil) е с много сходна химическа структура на тази на sildenafil,
поради което не е странно, че има сходен профил на безопасност. Сърдечно-съдовата безопасност на Левитра е анализирана при пациенти, включени в 5 големи
плацебо-контролирани проучвания (n=2605) и в малко проучване с коронарно болни.
Както се е очаквало, медикаментът е понижил незначително повече от плацебо
артериалното налягане без да повлияе жизнените функции. Прилаган при болни на
антихипертензивна терапия, той допълнително леко понижава артериалното налягане без разлика в ефекта между различните антихипертензивни класове медикаменти. Левитра, 10 мг и 20 мг, не променя резултатите от теста с натоварване
при болни със стабилна коронарна болест на сърцето (11).
Автори от Vardenafil Study Group (8), които анализират 566 мъже за повече от
12 месеца, установяват, че болшинството странични събития не са свързани със
сърдечно-съдови усложнения и не се поставя под съмнение сърдечно-съдовата безопасност на медикамента, прилаган в доза 10-20 мг.

Решение и за двамата
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Доц. Филип Куманов
СБАЛЕНГ “Акад. Ив. Пенчев”, София

Отношението към сексуалността в човешката история е търпяло разнолики метаморфози в зависимост от религиозните разбирания и ценностите на различните общества. В древноегипетската култура на сексуалното задоволяване на
жените е било отделяно голямо внимание. И в Средновековието удоволствието
на жената е издигано в култ, тъй като се е мислило, че то е свързано с плодовитостта. Смятало се, че без оргазъм не може да се осъществи еякулация на “женското семе” и няма да настъпи зачеване. Следователно от жените се очаквало да
получават удоволствие от секса. Обичайно било в литературата да се посочва, че
жените по природа са по-сладострастни и ненаситни в сексуалните си апетити,
отколкото мъжете, и че могат да изтощят мъжа със своята ненаситност.
Католицизмът и неговите догми налагат целомъдрието като модел на поведение. Тома Аквински проповядва идеята за греховността на сексуалния живот.
Църковната теза постулира, че никой полов акт не може да бъде безгрешен. Едва в
епохата на Ренесанса се въвзвръща положителното отношение към интимността,
любовта и сексуалната наслада. Изразява се обаче, повече или по-малко откровено,
тревога от мъжката сексуална несигурност. От чисто медицински проблем половата слабост се превръща в обект на литературата и правото. Докато Шекспир
възкликва: “Не е ли чудно, че искането надживява с толкоз години моженето?”, Гражданският кодекс (Code Civil) на Наполеон позволява развод в три случая: посегателство на живота, изневяра и импотенция.
Разделението на сексуалността (и нарушенията в нея) при двата пола, както
и диференцираното й изучаване, поставят жената в сянка. Дори Фройд приема,
че психологията никога няма да разреши загадката на женствеността. Той нарича
женската сексуалност “тъмният континент”, който вероятно никога няма да бъде
изучен изцяло. Много години по-късно качественият скок в разбирането на тази
проблематика идва с концепцията на Masters и Johnson за еректилната дисфункция
като проблем не само на мъжа, а на двамата партньори, на двойката. Те трябва да
решават проблема заедно, тъй като симптомите на импотентността измъчват
и двамата.
Различни изследвания са посветени на отражението на еректилната дисфункция (ЕД) върху сексуалното здраве на мъжа и неговата партньорка. Проучването
FEMALES (Female Experience of Men’s Attitudes to Life Events and Sexuality) е осъществено
сред 283 партньорки на мъже с ЕД. Резултатите показват, че сексуалните изживявания на жените, свързани с желание, възбуда, оргазъм и удовлетворение от сексуалните отношения, са дълбоко негативно засегнати от еректилната дисфункция
на техните партньори. Установено е също така, че удовлетвореността от сексуалните взаимоотношения при жените спада от 85% на 45% след възникване на
еректилни нарушения при мъжете.
В патогенезата на еректилната дисфункция, също както и на съдовите заболявания, централно място заема оксидативният стрес. Той възниква вследствие
на тютюнопушенето, захарния диабет, хипертонията, дислипидемията и т.н. В резултат се уврежда съдовият ендотел. Комплексните последици от ендотелната
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дисфункция са вазоконстрикцията, атеросклеротичните промени, склонността
към тромбози и съответно еректилната дисфункция и/или засягане на сърцето
и съдовете. Този патофизиологичен механизъм определя ролята на ЕД като ранен
показател, дори предвестник за сърдечно-съдови увреждания и съответно като барометър на мъжкото здраве. Тридесет и шест на сто от мъжете с ЕД съобщават
за артериална хипертония, докато само 19% от здравите имат повишено кръвно
налягане, 17% от мъжете с ЕД страдат от ИБС, 29% са с висок холестерол, 14% са
диабетици, а 25% се оплакват от депресия. Съответните проценти за здравите
мъже са значително по-ниски: 7% - ИБС; 16% - хиперхолестеролемия; 4% - захарен
диабет от тип 2, а 13 % имат депресия. Изследванията показват още, че честотата на ЕД е средно 16%, като само половината от засегнатите в различните
възрастови групи търсят лечение. Предвид негативните последици от ЕД следва
да се увеличи броят на мъжете, търсещи медицинска помощ за това нарушение.
Необходимо е, обаче, използване на препарати, които да отговарят maxимално на
нуждите на двойката.
Проучванията сочат, че повечето от анкетираните желаят терапията да се
отличава с бързо настъпващ ефект (до 30 мин.) и кратка продължителност (до 6
часа), за да отговаря в най-голяма степен на сексуалната екология на двойката. Само
така може да се постигне спонтанност на сексуалната активност. В подкрепа на
това обобщение са данните, че седем от десет двойки нямат определено време
за половия акт, а около 69% от двойките изобщо не го планират. Над 80% от настоящите потребители на фосфодиестеразни инхибитори желаят началото на
действие на хапчето за стимулиране на ерекцията да настъпи до 30 минути от
приемането му, а само 29 % настояват за продължителност на неговия ефект повече от 6 часа.
Ключова роля във физиологията на ерекцията играе азотният оксид, който се
отделя от ендотелните клетки и неадренергичните нехолинергични нервни окончания. Посредством гуанилатциклазата той увеличава нивата на цикличния гуанозинмонофосфат в миоцитите. Предизвиква се релаксация на гладкомускулните клетки
в пещеристите тела, което дава възможност за приток на кръв и осъществяване
на нормална ерекция. Цикличният гуанозинмонофосфат се разгражда в пениса от
фосфодиестераза тип 5, което прекъсва вазодилатацията и съответно ерекцията. Благодарение на този физиологичен механизъм блокерите на фосфодиестераза 5 (PDE5) таденафил (Cialis), силденафил (Viagra) и варденафил (Levitra) могат да
подобрят еректилната функция. Биохимичният потенциал на Levitra, т. е. концентрацията на лекарството, необходима за инхибиране на ензимната активност с
50% (IC50), е най-нисък, което предполага най-голяма мощност на действието. В изследвания in vitro Levitra показва най-висока инхибираща активност по отношение
на фосфодиестераза-5. Същият препарат има най-бавния off-rate (най-дълго време
остава свързан с рецептора) от трите PDE5-инхибитора, последван от tadalafil и
sildenafil. Ниската IC50 и бавният off-rate правят Vardenafil най-мощният PDE5-инхибитор. Такива са изводите от проучванията in vitro. Клиничното значение на биохимичните показатели се проявява по отношение на началото на действие, продължителността и ефикасността на препарата. Началото на действие, водещо до
успешен коитус, може да настъпи още на десетата минута след прием на Vardenafil,
10 mg. Доза от 10 или 20 mg позволява да се започне и завърши успешно коитус
до 25 минута (p<0.0001 vs. placebo), като действието на препарата продължава до
10 часа. Бързото настъпване на ефекта след прием на Levitra® е свързано с много
ниските плазмени концентрации, необходими за достигане на IC50 за инхибирането
на PDE5. Високата мощност удължава времето на свързване с ензима PDE5 (off-rate),
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независимо от ниските плазмени концентрации, и осигурява сравнително голямата
продължителност на действие. Най-голямото проучване (REALISE) на мъже, приемали PDE5-инхибитор, е осъществено в Германия сред 29 358 мъже (средна възраст 58
години). От тях 72,1% са използвали Levitra® в доза 10 mg и 94% от тези мъже съобщават за подобрена ерекция, независимо от възрастта, причината, тежестта
и продължителността на ЕД, а 93% определят лечението като удовлетворяващо.
Резултатите от REALISE показват, че 40% от мъжете са имали контакт до 30 мин.
след приемането на Levitra®, като 29% са осъществили повече от едно сношение в
рамките на 24 часа след поглъщането на една доза от медикамента. Следователно
Levitra® може да възстанови качеството на сексуалния живот на двойката – такова,
каквото е било преди настъпването на ЕД.
В заключение може да се обобщи, че еректилната дисфункция е широко разпространено нарушение с неблагоприятно влияние върху качеството на живот на
мъжете, но и на техните партньорки. В повечето случаи тя се обуславя от органични причини. Препаратът Levitra® за лечение на еректилната дисфункция:
• има бързо настъпващ ефект;
• отговаря на необходимостта на партньорите от спонтанен секс;
• носи удовлетворение от секса, подобрява оргазмената функция и качеството
на сексуалния живот на двойката като цяло.
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Клинични проучвания
за приложение на стволови
клетки в лечението
на сърдечни заболявания:
научни основи на идеите
за възстановяването на сърцето

Последствията от миокардния инфаркт и проявите на сърдечна недостатъчност, независимо от нейната етиология, се свързват в крайните си фази с общи
механизми, които включват: дефекти извън мускулните клетки като наличие на
интерстициална фиброза със засягане на миокардния комплайанс, загуба на миоцити, дефекти в метаболизма на миоцитите и др. Сърдечната регенерация е естествен процес за някои организми, които могат да възстановят целостта на цели
крайници, на опашки или перки например, чрез производство на недиференцирана
клетъчна маса, наречена бластема. Подобна степен на възстановителна способност може би зависи от различни фактори като например задържането на пролиферативния потенциал на възрастните кардиомиоцити, който е невъзможен при
млекопитаещите при нормални, неасистирани биологични условия. Няколко допълнителни стратегии могат да бъдат разглеждани като потенциални “помощници“
в регенеративния процес: преодоляване на “контролни точки“ в клетъчните цикли,
които задържат реактивната пролиферация на камерните миоцити; допълване на
цитопротективните механизми, които се появяват естествено, или инхибиране
на “пътища”, които са свързани с ускоряване на процеси, отговарящи за скоростта
на развитие на клетъчна смърт; допълване на механизми, свързани с ангиогенезата
и нормално съществуващи в организма чрез използване на определени растежни
фактори или клетки, свързани с формирането на съдове, или въвеждане на екзогенни клетки като сурогат или прекурсор на сърдечен мускул. Научното развитие
достигна мометът, когато се създаде практически “мост“ между научните хипотези и експерименти и действителната клинична практика. Най-голям потенциал
за приложение на съвременния етап проявява методът на клетъчна имплантация
в различни форми. Това е първата реална стратегия за възстановяване на тъкани
чрез използване на автоложни прогениторни клетки, която притегли вниманието
на специалистите от различни области в последните години.
За период от 3 години бяха проведени и публикувани повече от половин дузина
ранни клинични проучвания в спектъра от съобщения за отделни случаи до формални клинични опити, посветени на търсене на данни по отношение на възможностите на клетъчно-базирано лечение за възстановяване на сърдечния мускул. Правени
са опити с различни видове възрастни, винаги автоложни прогениторни клетки.
Първите клинично използвани клетки като сурогат за кардиомиоцити са скелетноКлинични проучвания за приложение на стволови клетки в лечението
на сърдечни заболявания: научни основи на идеите за възстановяването на сърцето

137

н о в и т е р а п е в ти ч н и п о д х о д и

Доц. Нина Гочева
Национална кардиологична болница

н о в и т е р а п е в ти ч н и п о д х о д и

мускулните миобласти – недиференцирани пролиферативно-компетентни клетки,
служещи като прекурсори на скелетните мускули. За клинични нужди се изолират
автоложни човешки миобласти от скелетните мускули чрез биопсия. След отглеждане за няколко дни или седмици те се инжектират директно в камерната стена. В
момента костният мозък се използва най-често като източник на клетки за възстановяване на сърдечния мускул. Костният мозък съдържа комплекс от прогениторни
клетки, включващ хематопоетични стволови клетки (HSCs), мезенхимни стволови клетки (MSCs), мултипотентни възрастни прогениторни клетки (MAPCs), side
population ( SP) клетки. Някои изследователи използват мултипотентни клетки от
други източници: ендотелни прекурсорни клетки, прогениторни клетки от адипозната тъкан, ембрионални стволови клетки и др.
До момента се използват 3 имплантационни пътя на прогениторни клетки:
интракоронарен артериален достъп; директно инжектиране в камерната стена
посредством перкутанен енокардиален достъп или епикардно инжектиране на камерната стена чрез хирургичен достъп. Преимуществата на интракоронарната
инфузия са, че клетките могат да се транспортират директно до миокардните
зони, където са запазени кръвният ток и кислородното снабдяване, с цел осигуряване на преживяемостта на имплантираните клетки. Интраартериалното имплантиране има и недостатъци, особено когато клетките трябва да мигрират извън
съда в заобикалящата тъкан при липса на перфузия в същата зона. По тази причина директното имплантиране на прогениторни клетки в миокардния цикатрикс
или в зони на хибернация чрез катетърна инжекция или чрез директна инжекция
по време на минимално-инвазивна сърдечна хирургия или торакоскопски процедури
няма ограничение от необходимостта за включване на клетките, изземвайки ги от
циркулацията. Разбира се, директното инжектиране в миокард с пресен инфарктен
цикатрикс крие рискове за пробив на стената на камерата. Освен това, опитите
показват, че директното инжектиране на клетки води до смъртта на повечето
от тях. Счита се, че електромеханичен мепинг за откриване на зони със жив, но
хиберниращ миокард, би бил от специална полза за предварително дефиниране на
зоните, подлежащи на директно инжектиране. На този етап от развитието на
познанието за лечението с прогениторни клетки изглежда по-вероятно определянето на източника и пътя на приложението им да се влияе главно от индивидуалната
патобиология на пациента. Все още не може да се специфицира и “оптималният“
клетъчен тип и най-подходящият метод на имплантация.
По-известните клинични проучвания за приложение на прогениторни клетки
са проведени при две основни групи пациенти: пациенти с остър миокарден инфаркт и пациенти с хронична сърдечна недостатъчност на базата на коронарна
болест на сърцето. От изключителна важност е да се прави диференциация между
клиничните опити при пациенти с ОМИ и при пациенти със СН, резултат от прекаран МИ, не само защото се използват различни клетъчни типове и достъпът
за имплантацията е различен, но и защото на прицел са фундаментално различни
патофизиологични процеси. Например, трансплантацията на прогениторни клетки при пациенти с ОМИ цели главно модифицирането на простинфарктното ремоделиране на лявата камера чрез увеличена неореваскуларизация и намаляване на
кардиомиоцитната апоптоза, несвързано с дългосрочното трансдиференциране и
имплантиране. Последните два механизма на въздействие могат да се проявяват
самостоятелно или дори да не допринасят никаква полза при пациентите с оформен постинфарктен цикатрикс извън функционалното възстановяване на зони от
хиберниращ миокард.
До момента са известни 4 по-големи клинични проучвания, свързани с анализ на
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ефективността от интракоронарно приложение на прогениторни клетки при пациенти с ОМИ между средно 4,8–13,5 дни от началото на заболяването. Единственото проспективно рандомизирано проучване в тази насока е BOOST на Wollert KC et
al., чиито резултати бяха публикувани през 2004 г. в Lancet. Резултатите от този
опит са изключително впечатляващи по отношение на подобряването на левокамерната функция при пациентите с ОМИ и имплантация на прогениторни клетки.
Последни данни от TOPCARE-AMI (Schachinger V. et al., 2004, JACC) демонстрират, че
подобрението на левокамерната функция и отсъствието на реактивна хипертрофия се запазват дори и след една година от началото на лечението. Резултатите
на проучването се проследяват за по-голяма точност с ЯМР. Авторите оптимистично отбелязват наличието на дългосрочна полза от приложението на прогениторни клетки.
Първите клинични опити с клетъчно-базирано миокардно възстановяване при
пациенти със стар преживян миокарден инфаркт, обратно на опитите при пациенти с остър миокарден инфаркт, остават изключително разочароващи. Получените резултати са хетерогенни и разнопосочни и не позволяват формулирането на
ясни изводи. Три са по-известните клинични опити за имплантация на прогениторни
клетки чрез катетърен достъп при пациенти със стар миокарден инфаркт, но само
при едно тях (Perin et al., Circulation, 2003) се съобщават данни за повишаване на глобалната левокамерна фракция на изтласкване. В това проучване обаче мястото на
имплантацията на прогениторни клетки се определя предварително чрез електромеханичен мепинг откъм ендокарда на лявата камера за дефиниране на зоните с хиберниращ миокард. Възможно е положителният резултат при тези пациенти да се
дължи и на възстановения кръвоток към цикатриксната зона след стентирането,
предшестващо имплантацията на клетки.
Единични са опитите за директно имплантиране на прогениторни клетки при
пациенти с преживян стар миокарден инфаркт по време на хирургическо лечение.
Получените данни са обнадеждаващи, но все още недостатъчни за изграждане на
тенденция в тази насока.
Клиничните пилотни проучвания оформят в крайна сметка три основни клинични сценарии – приложение на клетъчни имплантации при пациенти след дни,
месеци или години след миокарден инфаркт. Доказателства за безопасност и достатъчна ефикасност се установяват в случаите с остър миокарден инфаркт и
интракоронарна апликация на прогениторни клетки. Тези доказателства се считат
за достатъчна убедителни и служат за основа за стартиране на големи, рандомизирани, двойно-слепи опити в големи центрове в Европа и САЩ. Приложението на
стволови клетки остава със съмнителна ефикасност до този момент при пациенти със стар преживян миокарден инфаркт. Необходими са детайлизирани изследвания за изясняване на смисъла и условията за приложение на това лечение при тази
група болни. Разбира се, научното търсене във всички посоки на имплантация на
прогениторни клетки ще продължава и остава едно от най-големите съвременни
предизвикателства.

Терапия със стволови клетки
при остър миокарден инфаркт:
Експериментални основи
и ранен клиничен опит
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доц. Кай Волерт
Катедра по кардиология и ангиология, Медицински университет, Хановер

Възстановяването на сърцето е стара мечта на лекарите, лекуващи
пациенти с остър миокарден инфаркт (ОМИ). Експериментални проучвания
допускат, че преносът на стволови и прогениторни клетки в сърдечната
тъкан може да има благоприятно въздействие върху тъканната перфузия и
контрактилната способност на миокарда след ОМИ. Някои изследователи
смятат, че присадката на стабилни стволови клетки и диференциацията
им в кардиомиоцити или съдови клетки е най-вероятното обяснение на
наблюдаваните благоприятни ефекти. Други предполагат, че преходната
клетъчна ретенция е достатъчна, за да предизвика благоприятно
повлияване, например чрез освобождаването на паракринни медиатори.
Докато механистичната обосновка на терапията със стволови клетки все
още интензивно се дискутира, концепцията за клетъчната терапия вече е
въведена в клиничната практика. Според резултатите от няколко малки
проучвания клетъчната терапия със стволови клетки е изпълнима и сигурна
при пациенти, преживели миокарден инфаркт. По предварителни данни
стволовите клетки подобряват контрактилната способност на миокарда
при пациенти с ОМИ. Тези наблюдения в момента са обект на интензивни,
средномащабни, двойно-слепи проучвания с цел получаване на повече
данни по отношение на сигурността и ефективността на терапията.
Необходимо е обаче и провеждането на обширни клинични проучвания,
с внимателно подбран дизайн, при които сигурността за пациента да
бъде ключов фактор. В същото време е очевидна необходимостта от
фундаментални проучвания за изясняване на подлежащия механизъм на
терапията със стволови клетки.
Проблемът
Модерните стратегии за реперфузия и напредъкът на медикаментозната терапия повишиха относителния дял на пациентите, преживели острата фаза на коронарния инфаркт. Тези пациенти са с повишен риск за развитие на различни форми
на левокамерно ремоделиране и сърдечна недостатъчност в бъдеще. Понастоящем
нито една от съвременните терапевтични стратегии не повлиява подлежащата
причина за процеса на ремоделиране, тоест увреждането на кардиомиоцитите и
съдовете в инфарктното място. В този контекст експерименталните проучвания допускат, че преносът на нефракционирани костномозъчни клетки или кост140
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номозъчни стволови и прогениторни клетки подобрява функционалния възстановителен процес след остър миокарден инфаркт. Въз основа на тези проучвания бе
предложено приложението на костномозъчни стволови и прогениторни клетки при
възстановяването на сърдечната тъкан при пациенти, преживели ОМИ (���������
Wollert,
Dexter, 2005)�.

Клинични проучвания
Инспирирани от получените експериментални данни, бяха стартирани няколко проучвания с цел да оценят приложението и сигурността на клетъчната
терапия при пациентите с ОМИ. Във всички клинични проучвания са включени
пациенти с ОМИ, които са претърпели първична ангиопластика и имплантация
на стент за отваряне на свързаната с инфаркта артерия. Клетките са инфузирани интракоронарно чрез използване на���������������������������������������
��������������������������������������
балонен катетър ����������������������
stop-flow�������������
, въведен от
Strauer et al (2002).
������������������������������������������������������������������
В този аспект клиничните проучвания се различават сигнификантно от експерименталните проучвания с животни, където не е възстановена перфузията на свързаната с инфаркта артерия и клетките са инжектирани
директно в миокарда (���������������������������������������������������������������
Kamihata et al, 2001, Kawamoto et al, 2001, Orlic et al, 2001,
Balsam et al, 2004�������������������������������������������������������������
). Клиничните проучвания могат да бъдат категоризирани в две
групи – използващи неселектирани костномозъчни клетки и използващи клетъчни популации.
Неселектирани костномозъчни клетки
Клиничният опит, придобит от наблюденията при повече от 100 пациенти,
потвърждава, че интракоронарното приложение на неселектирани костномозъчни клетки е сигурно в краткосрочен и средносрочен план (����������������������������
Assmus et al, 2002, Strauer
et al, 2002, Fernandez-Aviles et al, 2004, Kuethe et al,, 2004, Schachinger et al, 2004, WolТерапия със стволови клетки при остър миокарден инфаркт
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Експериментални основи
В едно от най-ранните проучвания хемопоетични стволови клетки бяха инжектирани в граничната зона на инфаркта след лигиране на коронарната артерия
при мишки. Няколко дни по-късно инфарктната зона бе заменена от новообразуван
миокард с миоцити, произлизащи от хемопоетичните стволови клетки и съдови
структури (�����������������������������������������������������������������������
Orlic et al., 2001�����������������������������������������������������
). По-нови резултати на същата изследователска група
поддържат заключението, че хемопоетичните стволови клетки могат да се диференцират в клетъчни типове на сърдечната тъкан, включително кардиомиоцити
(���������������������������������������������������������������������������������
Kajstura et al., 2005������������������������������������������������������������
). Проучвания от други автори са изследвали възможността на
хемопоетичните стволови клетки да се диференцират в кардиомиоцити, трансплантирани върху инфарктното място при мишки (balsam et al., 2004, Chien, 2004,
Murry et al., 2004)�������������������������������������������������������������
. Въпреки че тази хипотеза очаква бъде потвърдена или отхвърлена от експериментални данни, и в двата случая има съгласие, че трансплантацията на хемопоетични стволови клетки може да подобри сърдечната функция
след ОМИ (���������������������������������������������������������������������������
Orlic et al., 2001, Balsam et al., 2004������������������������������������
). Подобрение на сърдечната функция
след експериментално предизвикан ОМИ е наблюдавано и при трансплантация на
неселекционирани костномозъчни стволови клетки или ендотелни прогениторни
клетки. Въпреки че това не води до новообразуване на миоцити, бе установено,
че клетките експресират ангиогенни лиганди, за да се инкорпорират в зоните на
неоваскуларизация и да подобрят регионалната капиляризация и кръвотока, което
свидетелства, че механистичните основи на терапията със стволови клетки са
много по-комплексни от смятаното досега (����������������������������������������������
Kamihata et al., 2001, Kawamoto et al., 2001,
Kawamoto et al., 2003��
).
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lert et al, 2004������������������������������������������������������������������
). Не са наблюдавани хеморагични усложнения след вземането на костен мозък. Интракоронарната инфузия на костномозъчни клетки не предизвиква
допълнително влошаване на исхемията в миокарда или системни възпалителни
процеси, не се наблюдава по-нататъшно повишение на серумните нива на тропонина и ��������������������������������������������������������������������
CRP�����������������������������������������������������������������
. Не се установява повишена честота на ��������������������������
in-stent рестенозите
�����������������
след
инокулацията на неселектирани костномозъчни клетки (������������������������������
Fernandez-Aviles et al, 2004,
Schumacher et al, 2004, Wollert et al, 2004).��������������������������������������
Клиничните наблюдения, холтер-мониторирането и данните от електрофизиологичните изследвания потвърждават, че
интракоронарната инокулация на костномозъчни клетки не е свързана с повишена
вероятност за развитие на камерни или надкамерни аритмии ���������������������
(Assmus et al. 2002,
Strauer et al. 2002, Fernandez-Aviles et al. 2004, Kuethe et al. 2004, Schachinger et al. 2004,
Wollert et al. 2004). Директното
�����������������������������������������������������
инжектиране на филтрирани ядрени костномозъчни клетки в зоната на остър инфаркт при плъхове индуцира интрамиокардна
калцификация (������������������������������������������������������������������
Yoon et al. 2004). �����������������������������������������������
Няма данни за интрамиокардна калцификация (или
туморна формация) при пациенти, 12-18 месеца след интракоронарна инокулация
на пречистени (�����������������������������������������������������������������
Ficoll�����������������������������������������������������������
или желатинов градиент) костномозъчни клетки (Schachinger
�������������
et al. 2004).
С изключение на едно проучване, включващо само 5 пациенти без контролна група (���������������������������������������������������������������������
Kuethe et al. 2004),�������������������������������������������������
всички проведени проучвания потвърждават, че интракоронарната инокулация на неселектирани костномозъчни клетки подобрява
контрактилитета на стената в инфарктната област (Assmus
�����������������������������
et al. 2002, Strauer
et al. 2002, Fernandez-Aviles et al. 2004, Wollert et al. 2004). ������������������������
В трите най-мащабни проучвания това е асоциирано с повишение и на общата левокамерна фракция на изтласкване (Assmus
����������������������������������������������������������������������������������
et al. 2002, Fernandez-Aviles et al. 2004, Wollert et al. 2004). ���������
За разлика от по-ранните проучвания, които включваха нерандомизирани контролни групи
(Assmus et al. 2002, Strauer et al. 2002, Fernandez-Aviles et al. 2004)���������������������
, в проучването �����
Bone
marrow transfer to enhance ST-elevation infarct regeneration (BOOST) ������������������
контролната група
е рандомизирана ���������������������������������������������������������������
(Wollert et al. 2004). ����������������������������������������
В проучването ��������������������������
BOOST���������������������
въвеждането на костномозъчни клетки води до подобрение на фракцията на изтласкване на лявата
камера с 6% в сравнение с контролната група, отчетено след 6-месечен период.
За сравнение, подобрение с 3-4% е постигнато при първична ангиопластика и имплантация на стент при пациенти с ОМИ (Montalescot
����������������������������������������������
et al. 2001, Stone et al. 2002).
Подобрението на левокамерната фракция на изтласкване се дължи най-вече на подобрената кинетика на сърдечната стена в граничната на инфаркта зона ���������
(Wollert
et al. 2004). ������������������������������������������������������������
От съществено значение е фактът, че ефектите от въвеждането
на костномозъчни клетки са наблюдавани в допълнение с благоприятните ефекти, свързани с проведената интервенционална и медикаментозна терапевтична
стратегия по отношение на функционалното възстановяване след ОМИ ���������
(Wollert
et al. 2004). �����������������������������������������������������������������������
За разлика от по-ранни нерандомизирани проучвания ���������������������
(Assmus et al. 2002,
Strauer et al. 2002), ���������������������������������������������������������
в проучването �������������������������������������������
BOOST��������������������������������������
не бе установена сигнификантна редукция на големината на инфарктната зона (аргумент против значимо новообразуване на мускулна тъкан като обяснение за благоприятните ефекти (Wollert
����������������
et al.
2004). По-големи
������������������������������������������������������������������������
проучвания са необходими за изясняване на този въпрос. Още повече, че никое от досега проведените проучвания не е потвърдило сигнификантния ефект на въвеждането на костномозъчни клетки върху крайния диастолен
обем, поради което се допуска, че неселектираните костномозъчни клетки имат
ограничено въздействие върху процеса на левокамерно ремоделиране след преживян ОМИ (�������������������������������������������������������������������������������������
Assmus et al. 2002, Strauer et al. 2002, Fernandez-Aviles et al. 2004, Kuethe et al.
2004, Wollert et al. 2004). ����������������������������������������������������
Още веднъж, необходими са допълнителни и по-обширни
проучвания, които да потвърдят тези резултати.
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Мобилизация на стволовите и прогениторните клетки
Мобилизацията на стволовите клетки с помощта на �����������������������������
stem cell factor (SCF) ������
и/или
granulocyte colony-stimulating factor (G‑CSF)����������������������������������������
се препоръчва за стимулиране на мио- и
ангиогенезата в областта на инфаркта и за подобряване на сърдечната функция
след ОМИ при мишки (Orlic
�������������������������������������������������������������������
et al. 2001, Ohtsuka et al. 2004). �������������������������
При песоглавци лечението
с ������������������������������������������������������������������������������
SCF ��������������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������������
G‑CSF�������������������������������������������������������������������
подобрява васкуларизацията в инфарктната зона, но не и сърдечната
функция (Norol
�������������������������������������������������������������������������
et al. 2003). Вероятно
����������������������������������������������������
реперфузията на свързаната с инфаркта артерия преди терапията с цитокини е осигурила по-добър достъп на мобилизираните
клетки до центъра на инфаркта при този животински модел (Norol
��������������������
et al. 2003).
В първото клинично проучване 10 пациенти с миокарден инфаркт с начало на
симптомите от 2-270 дни бяха лекувани с ����������
G‑CSF, 10 µg/kg�������������������������
телесно тегло за период
от 4 дни. След това на пациентите бе извършена ангиопластика и имплантация
на стент на свързаната с инфаркта артерия. При седем от тези пациенти мобилизираните с помощта на ������������������������������������������������
G‑CSF�������������������������������������������
левкоцити бяха взети непосредствено преди
интервенцията и инфузирани в свързаната с инфаркта артерия след поставянето на стента. По време на приложението на �����������������������������������
G‑CSF������������������������������
и в последващия 6-месечен период на проследяване не са възникнали случаи на смърт, субстанциални аритмии,
усложняване на сърдечната недостатъчност или ангина. Клетъчната инфузия бе
причина за повишаване на серумното ниво на креатинкиназата МВ с 65%, индикатор за леко миокардно увреждане. По-сериозна бе наблюдаваната към 6 месец при
7 от десетте пациенти �������������������������������������������������������
in-stent�����������������������������������������������
рестеноза, която бе причина за преждевременното приключване на проучването �������������������������������������������������
(Kang et al. 2004).������������������������������
Подчертава се, че в тези случаи е причинено съдово увреждане при балонната ангиопластика и поставянето
на стента при голямо повишение на нивото на левкоцитите. G‑CSF�����������
����������������
притежава
потенциалната възможност да активира неутрофилите, например чрез стимулиране на адхезията им към ендотелните клетки и тяхното натрупване в местата на възпаление и тъканно увреждане (Chakrabotry
�����������������������������������������
et al. 2003). ��������������
Тези системни
ефекти на G-CSF���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
могат да доведат до ексцесивна пролиферация на интимата
и рестеноза. Въпреки наблюдаваното подобрение на левокамерната фракция на
изтласкване при пациенти, при които е бил приложен ��������������������������
G‑CSF���������������������
и клетъчна инфузия,
интерпертацията на тези данни е невъзможна без наличието на контролна група
(Kang et al. 2004).
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Клетъчни популации от селектирани костномозъчни клетки
Проучването ��������������������������������������������������������������������
Transplantation Of Progenitor Cells And Regeneration Enhancement in
Acute Myocardial Infarction (TOPCARE-AMI)��������������������������������������
сравни приложението на неселектирани
мононуклеарни костномозъчни клетки с циркулиращи прогениторни клетки от хемопоетичния ред (преди всичко еритропоетични). И двата клетъчни типа изглежда
имат подобни профили на сигурност и ефективност (Assums
���������������������������������
et al. 2002, Schachinger
et al. 2004). �����������������������������������������������������������������
Терапевтичните ефекти на трансплантацията на мезенхимни стволови
клетки след ОМИ са изследвани в едно клинично проучване (�������������������������
Chen et al. 2004). Не
������
са
наблюдавани аритмии и други странични ефекти. За съжаление няма данни за това
дали интракоронарното въвеждане на мезенхимни стволови клетки е причина за
влошаване на исхемията на миокарда �����������������������������������������������
(Chen et al. 2004)�����������������������������
, усложнение, което се наблюдава след интракоронарна инфузия на мезенхимни клетки при кучета (Vulliet
����������������
et al.
2004). ����������������������������������������������������������������������
Шест месеца след приложението на мезенхимни стволови клетки се отчита
подобрение на кинетиката на сърдечната стена в зоната на инфаркта и общата
левокамерна фракция на изтласкване, както и понижение на левокамерния краен диастолен обем в сравнение с рандомизираната контролна група, при която е извършена интракоронарна инфузия на солеви разтвор (Chen
�������������������
et al. 2004).
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Направления на бъдещите клинични проучвания
Кратките интермитентни периоди на исхемия в началото на реперфузията
редуцират големината на инфаркта при животински модели на миокардна исхемия
и реперфузия (исхемично посткондициониране)��������������������������������������
(Kin et al. 2004).�������������������
В проучванията относно клетъчната терапия няколко дни след провеждането на реперфузия бе проведена ����������������������������������������������������������������������
stop-flow клетъчна
������������������������������������������������������������
трансплантация, правеща посткондиционирането малко
вероятно обяснение за ефектите на клетъчната терапия. Освен това бъдещите
проучвания трябва да включват контролни групи, при които да бъде извършено
вземане на костен мозък и интракоронарна инфузия, симулираща клетъчна имплантация, а не пункция на костния мозък или интракоронарна манипулация, причина за
функционално подобрение.
Трябва да бъдат директно съпоставени терапевтичните ефекти на селектираните спрямо неселектираните популации от костномозъчни клетки. Приемайки,
че неселектираните костномозъчни клетки съдържат ефективни и неефективни
популации, всяка от които може да се локализира в инфарктното място по подобни
механизми, е необходимо пречистване и инфузия на ефективни клетъчни популации
с цел улесняване на миграцията им до зоната на инфаркта.
Post-hoc ����������������������������������������������������������������
анализите на данните от проучването BOOST�����������������������
����������������������������
говорят в полза на факта, че ефективността от трансплантацията на костномозъчни клетки е подобна при няколко подгрупи, диференцирани по пол, възраст, големина и локализация
на инфарктната област, време от началото на симптомите до реперфузията и
изходните нива на левокамерната фракция на изтласкване (Wollert
��������������������������
et al. 2004). ���
Отделните групи пациенти трябва да бъдат дефинирани проспективно в бъдещи
проучвания, напр. пациентите, появяващи се късно след появата на симптомите,
при които може да се очаква незначително повлияване на миокардната тъкан при
реперфузионна терапия ���������������������������������������������������������
(Giugliano, Braunwald 2003). ����������������������������
От гледна точка на сигурността пациентите с ОМИ и симптоми на сърдечна недостатъчност са били изключени от досега проведените проучвания. Имайки предвид, че за тези пациентите е
много по-значимо подобрението на левокамерната фракция на изтласкване, бъдещи
проучвания трябва да оценят ефективността на клетъчната терапия и при тази
подгрупа.
G‑CSF�����������������������������������������������������������������
и другите цитокини с мобилизираща стволовите клетки и кардиопротективна активност трябва да бъдат допълнително изследвани като самостоятелна терапевтична стратегия или компонент от комбинирана терапия с клетъчна трансплантация. В зависимост от това дали терапията с цитокини и стволови
клетки подобрява сърдечната функция по съвместни или различни механизми, цитокините могат да играят роля на независима алтернатива или на допълнителен
компонент към клетъчната терапия.
На последно място, трябва да бъде проведено обширно проучване, изследващо
комбинираната заболяемост и смъртност. Един начин за ограничение на обхвата на
такова проучване е да бъдат включени само пациенти с ОМИ, усложнен от тежка левокамерна дисфункция или симптоматична сърдечна недостатъчност, тоест
пациенти с висок риск за развитие на допълнителен инцидент. Освен това хиляди
пациенти трябва да бъдат рандомизирани към клетъчна терапия, за да бъдат потвърдени благоприятните й ефекти върху клиничния изход съвместно с настоящите интервенционални и медикаментозни стратегии на лечение.
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Интракоронарната или интрамиокардната инфузията на костномозъчни
клетки (КМК) при лечението на остър миокарден инфаркт (ОМИ) понастоящем
се проучва интензивно. Съобразно действащите относително строги и
тесни законови рамки по отношение на терапевтичната клетъчна продукция
и съответните клинични проучвания, групата Cytonet��������������������
���������������������������
целеше и осъществи
преработката на КМК за лечение на ОМИ, спазвайки принципите за добрата
производствена практика (ДПП). Освен изпълнението на стандартните
изисквания на ДПП и другите директиви и закони, вкл. производствен лиценз,
беше изискано и валидиране на преработката. За целите на това валидиране
венозна кръв (n=6) беше подложена на утаяване с помощта на G�����������������
������������������
elafundin��������
. Целта
беше да се намали еритроцитната и тромбоцитната контаминация, да се
редуцира обемът и да се постигнат спецификациите, споменати по-долу.
Специално внимание беше обърнато на нивото на свободния калий (<6 mmol�����
���������
/����
l���
),
реологичните характеристики на кръвта (хематокрит <0,45, тромбоцити
<450 ×106/�������������������������������������������������������������
ml�����������������������������������������������������������
) и стерилността на крайния продукт. За целите на студията
45 проби от КМК за клинична употреба бяха приготвени в съответствие с
методологията и валидираните стандарти (������
BOOST� �������������������������
study��������������������
). В 3 допълнителни
случая бе проведена и селекция на CD��������������������������������
����������������������������������
34-положителни КМК за инфузия в
инфарктната зона на миокарда. На всеки етап бяха поставени спецификационни
ограничения. Проверка на данните и съвместимостта им с ДПП бе извършена и
потвърдена от регионалните власти (Германия, PEI���
������
).
В заключение, подготовката на нативни или обработени по друг начин
костномозъчни клетки е осъществима в съгласие с правилата за ДПП. Тъй като
резултатите от теста за стерилност може да не са налични към момента
на приложението на клетъчната суспензия в некротичната инфарктна зона
на миокарда, трябва да бъдат приложени maxимално високи стандарти за
предотвратяване на бактериалните и другите инфекции. Адаптирането на
процедурата към изискванията на ДПП води до неизбежно увеличаване на
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разходите, необходими за правилното є осъществяване, което обаче е свързано
с подобрен контрол и повишена сигурност.
ключови думи: костномозъчни ядрени клетки�������������������������������
, cd34-������������������������
позитивни клетки��������
, остър
������
миокарден инфаркт��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
клетъчна терапия��������������������������������
, добра
������������������������������
производствена практика.
Клетъчната терапия на острия миокарден инфаркт (ОМИ) понастоящем е
едно от новите полета на експерименталната и клиничната кардиологична наука
(1-5). Проучванията с животни и проучванията in vitro подкрепят тезата, че вкарването на стволови и прогениторни клетки може да подобри тъканната пролиферация и контрактилната способност на сърцето след ОМИ (2;5-12). Въпреки че механизмът на регенерация на сърдечната тъкан не е добре изяснен, като възможни
се дискутират а) стабилната клетъчна трансплантация и трансдиференциацията
на инжектираните или инфузирани клетки в кардиомиоцити и/или ендотелни клетки или б) освобождаването на паракринни медиатори, спомагащи за постигането
на тези благоприятни ефекти (13;14). Според предварителните данни за клинична
ефективност стволовите клетки имат потенциала да подобрят контрактилната
способност на миокарда при пациенти с ОМИ (11;15-19). В цитираните проучвания
са използвани нативни костномозъчни ядрени (КМ-ЯК) или мононуклеарни клетки,
костномозъчни мезенхимни или ендотелни клетки, костномозъчни CD���
�����
133+ клетки,
както и циркулиращи прогениторни клетки (5;8;9;12;15;20-22).
Отговорните органи в Европа и Съединените щати (�������������������������
FDA����������������������
, ��������������������
EMEA����������������
, ��������������
ICH�����������
, националните европейски власти) насочват усилията си към създаването на адекватна юридическа рамка за регулиране на производството на клетъчни терапевтични средства, съобразена със съвременните стандарти за производство на медикаменти и
със специфичните научни достижения в тази област. Съответните професионални и научни организации (�������������������������������������������������������
ISCT���������������������������������������������������
, �������������������������������������������������
AABB���������������������������������������������
, �������������������������������������������
EBMT���������������������������������������
и др.) участват активно в тези правни
процеси и установяват стандартите и акредитационните процедури (��������������
FACT����������
, JACIE���
��������
).
В резюме, налице е тенденция за съгласуване на продукцията на клетъчни лекарства
с правилата на добрата производствена практика (ДПП) във всички развити страни (23;24). Успоредно с това се въвеждат много строги регулаторни изисквания за
провеждане на клинични проучвания, независимо от това дали институцията-спонсор е с индустриален, университетски или друг характер (25-27).
Cytonet�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Hannover����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
GmbH�����������������������������������������������������
и Cytonet�������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������
Heidelberg��������������������������������
�������������������������������
GmbH���������������������������
(�������������������������
Cytonet������������������
) в качеството си
на дружества с фармацевтичен производствен лиценз са законово задължени да
съблюдават препоръките на Европейския съюз за ДПП при доставката на клетки
за проучването ������������������������������������������������������������
BOOST�������������������������������������������������������
и следващите проучвания, провеждани в Медицинския университет в Хановер. Данните, представени тук, са получени при преработката на
КМ-ЯК и изолирането на CD��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
34-положителни клетки в рамките на BOOST����������
���������������
, както и
при допълнителното проучване с цел маркиране (15;28). И двете проучвания са публикувани и всички клинични данни са представени в съответните статии.
Целта на тази статия е да представи процес на валидиране и продукция на
костномозъчни препарати за лечението на пациенти с остър миокарден инфаркт.
Материали и методи
Като притежател на лиценз за продукцията на препарати от костен мозък и
други хемопоетични клетъчни присадки, включително изолиране на ������������
CD����������
34-положителни клетки, Cytonet�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
произвежда фармацевтичните си продукти в съответствие
с немския закон за лекарствата и европейските препоръки за добра производствена
практика (26;27). Администрацията на всеобхватна система за качествен контрол
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осигурява високо качество и сигурност на отделните продукти (клетъчни терапевтици, медицински продукти). Организационната структура, квалификацията и
нивото на подготовка на персонала и специално проектираните, инсталирани, поддържани и използвани за целта помещения и оборудване съответстват на стандартите на ДПП. Всички данни се документират и пазят в съгласие със стандартите
на добрата документационна практика. Всяка производствена и контролна процедура, включително производството и анализите, се съхраняват постоянно в утвърден вид и се преутвърждават годишно или при необходимост (големи промени).
Контролът на всички системи се осигурява чрез вътрешни и външни инспекции.
Тъй като преработката на костномозъчните клетки включва работа с „отворени продукти” по време на свързването на трансферните опаковки, филтри,
спринцовки, буфери или вземането на проби за изследване, съответните стъпки
се извършват в ламинарни боксове с клас ���������������������������������������
A��������������������������������������
в чиста зона на помещение от клас В,
според препоръките за ДПП. Пресният краен продукт трябва да бъде използван
непосредствено след приготвянето му и преди получаване на резултатите от
тестовете за стерилност, поради което се провежда непрекъснат мониторинг на
персонала и работните помещения.
Всички пациенти дават писмено информирано съгласие за описаните процедури, одобрени от етничната комисия на Медицинския университет, Хановер.
Валидационни тестове: Въпреки че преработката на костномозъчни клетки
бе вече част от лиценза за фармацевтична продукция, с цел да се гарантира качеството и да се изпълнят изискванията на отговорните немски власти (��������������
PEI�����������
) се проведе разширено валидиране на процеса чрез симулиране с венозна кръв. Основните
изисквания бяха отправени към общите спецификации на крайния продукт (табл. 1)
и главно към съдържанието на свободен калий, който може да провокира евентуални ритъмни промени. Спецификациите бяха дефинирани съобразно нормалните
стойности на параметрите в циркулиращата кръв с цел постигане на подобни или
по-добри реологични характеристики, за да не бъде предизвикана коагулационна активност и за да се предотвратят евентуалните рискове от тромбоза. Изключването на микробиално замърсяване по време на цялата процедура също трябваше да
бъде валидирано.
За целта на валидирането три проби от 160 ml�����������������������������
�������������������������������
(висок обем) и три проби от
40 ��������������������������������������������������������������������������
ml������������������������������������������������������������������������
(нисък обем) бяха вземани по начина, предвиден при вземането на костномозъчни проби: 10 �����������������������������������������������������������
ml���������������������������������������������������������
венозна кръв бяха изтегляни с помощта на 20-милилитрова
спринцовка и антикоагулрани с 10 IU�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
Na��������������������������������������������
����������������������������������������������
-�������������������������������������������
Heparin������������������������������������
/�����������������������������������
ml���������������������������������
(�������������������������������
Liquemin�����������������������
, Roche����������������
���������������������
). Пробите бяха
транспортирани до Cytonet������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
при контролирана температура (2-8°�������������������
C������������������
) по валидиран начин. Венозната кръв беше съхранявана за една нощ (симулация на най-лоши условия)
при температура 4°С и след това подлагана на обработката, предвидена за КМ-ЯК
(вж. по-долу).
Крайният продукт беше съхраняван допълнително поне 6 часа след завършване на преработката. След това интракоронарната инфузия беше симулирана през
съответния катетър (���������������������������������������
Booster��������������������������������
�������������������������������
catheter�����������������������
, Occam����������������
���������������������
International��
���������������
).
Качественият контрол, включително контрол за стерилност, беше извършван на всеки основен етап от преработката и съхранението (вж. по-долу).
Вземане на костен мозък: Както е описано вече (15), предвиденото количество
костен мозък (приблизително 120 ml������������������������������������������������
��������������������������������������������������
, табл. 1) беше аспирирано от crista iliaca (10
ml������
в 20 ������������������������������������������������������������������������
ml����������������������������������������������������������������������
спринцовки) и антикоагулирано с 10 ����������������������������������
IU��������������������������������
Na�����������������������������
�������������������������������
-����������������������������
Heparin���������������������
/��������������������
ml������������������
по време на краткотрайна обща анестезия с ������������������������
midazolam���������������
(0,03 ��������
to������
0,05 ������������������������������������
mg����������������������������������
/���������������������������������
kg�������������������������������
������������������������������
i�����������������������������
.����������������������������
v���������������������������
.) и ����������������������
etomidate�������������
(0,3 �������
to�����
0,4
mg����������������������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������������������
kg�������������������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������������
v���������������������������������������������������������������������
.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМИ до вземането
на костен мозък беше 6 дни (интервал от 4 до 8 дни). Взетата проба костен мозък
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беше транспортирана до Cytonet���������������������������
����������������������������������
по описания по-горе начин.
Преработка на костномозъчни ядрени клетки (КМ-ЯК): Отделните дози костен мозък биваха обединявани, филтрирани през 200 µ������������������������
m�����������������������
кръвно-инфузионен филтър и разредени допълнително с 50 обемни % желатин-полисукцинат (�����������
Gelafundin�
4%, B��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. Braun�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
). Проведено беше плътностно-градиентно утаяване при 1 g� с цел да
се намали обема за инфузията и да се редуцира еритроцитната и тромбоцитната
контаминация. Клетъчната суспензия беше промивана чрез центрофугиране на 250
g за 10 мин. на стайна температура. Утайката беше ресуспендирана в хепаринизиран (10 I�������������������������������
��������������������������������
U������������������������������
/�����������������������������
ml���������������������������
) солеви разтвор (табл. 2).
CD����������������������
34-клетъчна селекция: Ядрените костномозъчни клетки бяха обработвани
по посочения в предходния параграф начин, след което се провеждаше стандартно
изолиране на �����������������������������������������������������������������
CD���������������������������������������������������������������
34-положителни клетки със системата ���������������������������
CliniMACS������������������
в съответствие с
инструкциите на производителя (���������������������������������������������������
Miltenyi�������������������������������������������
) и валидираните процедури на Cytonet������
�������������
(28).
Качествен контрол: Количеството на ядрените клетки, хематокритът и
тромбоцитният брой в кръвната проба, в първоначалния костномозъчен аспират или в крайния костномозъчен продукт се определяха с помощта на автоматизиран хемоцитометър (�������������������������������������������������
Sysmex�������������������������������������������
������������������������������������������
K�����������������������������������������
1000, Sysmex�����������������������������
�����������������������������������
). Жизнеспособността на ядрените клетки се оценяваше чрез оцветяване с трипаново синьо (��������������
Merck���������
). Броят
на ����������������������������������������������������������������������
CD��������������������������������������������������������������������
34-положителните клетки се определяше с поточен цитометричен анализ
(�����������������������������������������������������������������������������
FACSCalibur������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������
BD��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Biosciences��������������������������������������������������
) при използване на директни антитела срещу човешките �������������������������������������������������������������������������
CD�����������������������������������������������������������������������
34, CD�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
3, CD������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
14 и �������������������������������������������������������
CD�����������������������������������������������������
45 антигени (����������������������������������������
Beckman���������������������������������
-��������������������������������
Coulter�������������������������
) и в съответствие с препоръките на ������
ISCTW�- http://www.celltherapy.org/ (29;30). Растежът на кръвотворните колония-образуващи клетки се определяше с метилцелулозен тест (����������
Stem������
Cell�
�����
Technologies��
).
Стерилността на крайния продукт се контролираше чрез инжектиране на проби от 1 мл в бутилки Bactec���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������
BD�����������������������������������������������������
) за инкубиране на аероби и анаероби. Резултатите се
отчитаха автоматично в рамките на 7 дни. Означеният по съответен начин краен
продукт се доставяше при контролирани условия за приложение в клиниката.
Съдържанието на свободен калий се измерваше чрез йонно-селективен електрод (�������������������������������������������������������
Dept���������������������������������������������������
. clin���������������������������������������������
�������������������������������������������������
. Chem.,
�������������������������������������������
Medical University School Hannover).
Спецификации: Следните спецификации бяха въведени при валидирането на
цяла кръв.
параметър

Целева стойност
Във връзка с
(интервал)

K+ (�������
mmol���
/��
l�)

≤6

сърдечна функция

Обем (���
ml�)

30 (20-40)

количество и продължителност
на интракоронарната апликация

Левкоцити������
(per ml)
���

≥1×105 – ≤1×1010

реология и функция на присадката

Възстановяване на жизнеспособните
≥50
левкоцити����
(%)

успех на преработката

Жизнеспособност на левкоцитите����
(%) ≥90

функция на присадката

Хематокрит����
(%)

30 (15-40)

реология

Тромбоцити��(×106/ml)

≤450

реология и хемостаза

Стерилност

инокулирана

резултати като последваща
информация след минимум 2 дни
(краен срок 7 дни)

Табл. 1:	Спецификации на крайния продукт

Същите параметри се оценяваха и за препаратите от КМ-ЯК, с изключение
на калиевата концентрация по технически причини. Други параметри, измервани
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ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

при КМ-ЯК и изолираните ��������������������������������������������������
CD������������������������������������������������
34-положителни клетки, като брой ���������������
CD�������������
34-положителни клетки, CFU����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
-растеж и др., се съобщаваха само като съпровождаща информация.
CD�������������������������������������������������������������������������
3- и CD������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
14-положителните клетки се използваха като сурогатен (индиректен)
маркер за възможното намиране на CD�����������������������������������������
�������������������������������������������
34-положителни клетки при валидирането с
венозна кръв.

параметър
(обем на пробата)
160
K+ (�������
mmol���
/��
l�)
40
160
Обем (���
ml�)
40
160
Левкоцити (×106/���
ml�)

#

40
*Намиране на
жизнеспособни
левкоцити (%)

160
40
160

Жизненост (%)
40
160
Хематокрит (%)
40
160
Тромбоцити (×106/���
ml�)
40

Проба
6 ч.
12 ч.
начална седиментирана съхранение
съхранение приложение
5,04
3,81
4,55
5,29
5,51
4,58 - 5,58
3,68 - 4,49
3,92 - 4,70 4,31 - 5,36
4,47 - 5,51
5,17
4,31
4,07
4,14
4,48
4,59 - 5,82
4,06 - 4,40
3,98 - 4,29 4,03 - 4,36
4,27 - 4,87
160
36
35
148 - 168
31 - 42
31 - 42
40
29
25
37 - 43
20 - 44
20 -30
5,9
29,9
35,1
34
35,3
4,4 - 9,3
15,2 - 39,3
17,6 - 38,8 17,9 - 37,6
17,4 - 38
6,5
6,9
7,
7,
7,0
5,9 - 9,2
4,3 - 7,2
4,2 - 9,7
4,0 - 9,7
4,0 - 9,6
92
84
86
84
73 - 100
83 - 98
81 - 94
81 - 98
90
80
82
81
21 - 100
21 - 96
21 - 96
20 - 95
100
99
99
99
99
98 - 100
91 - 99
90 - 99
92 - 99
100
100
100
99
99
99 - 100
99 - 100
99 - 100
34,2
25,7
23,2
23,2
23,6
31,7 - 36,2
22,0 - 31,5
22,2 - 31,5 21,8 - 31,7
21,6 - 31,6
32,2
18,7
19,2
19,2
19,0
30,8 - 34,0
13,7 - 19,5
13,3 - 19,7 13,7 - 19,7
13,4 - 19,6
61
153
162
201
205
18 - 164
68 - 374
133 - 179
138 - 214
148 - 219
87
34
54
53
70
39 - 110
12 - 77
13 - 59
11 - 59
11 - 86

Табл. 2:	Резултати от валидиране със 160 ml�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
(���������������������������������������������
n��������������������������������������������
=3) и 40 ml���������������������������������
�����������������������������������
(�������������������������������
n������������������������������
=3) проби венозна кръв (медиана, интервал). #- клетки от левкаферезен продукт баха добавени към една 160 ml проба, за да
могат да бъдат измерени CD34-положителните клетки. При една от 40 ml проби баха загубени част от клетките по технически причини; * - пресметнато спрямо входящия препарат.

Калиевите нива бяха поддържани в рамките на определените от спецификацията – по-ниски от 6 mmol/ml във всички проби по време на цялостната преработка и
дори след симулация на приложение чрез интракоронарна инфузия. Същото се отнаПреработка на костномозъчни клетки за лечение
на остър миокарден инфаркт в съответствие с добрата производствена практика
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Резултати и дискусия
Избраният метод на еритроцитна и тромбоцитна редукция чрез утаяване в
плътностен градиент не води до специфично отстраняване на отделна клетъчна
субпопулация, което се наблюдава при градиентното центрофугиране с Ficoll�
�������.
Валидиране: Всички резултати във връзка със спецификациите са представени
в табл. 2. Тестовете за стерилност от всички проби бяха отрицателни за растеж
на микроорганизми.

ся и за стерилността, обема, жизнеността, броя на левкоцитите и тромбоцитите.
Стойността на хематокрита съответстваше на спецификациите при пробите
с висок обем и беше по-ниска при пробите с нисък обем, което не се отчита като
критично. Критерият за успех при утаяването, а именно намирането на жизнеспособните левкоцити, беше в рамките на предвидения интервал във всички случаи с изключение на един, при който клетките бяха загубени в началото на преработката.
Определянето на CD34-положителните клетки в пробите от венозна кръв е
свързано със съществена грешка поради много ниските нива на циркулиращите
клетки, подлежащи на измерване. Измерването на CD14-положителните клетки
(моноцити) и на CD3-положителните клетки (лимфоцити) като сурогатен маркер за предполагаемото намиране на CD34-положителните клетки разкри стойности, по-високи съответно от 60% и 72%. Следователно можеше да се очаква,
че CD34-положителните клетки, които са подобни по размер и форма, с което и
по поведение при утаяване с тези две клетъчни популации, биха могли да бъдат
намерени в същата степен.
Може да се спекулира, че левкоцитните пелени (buffy coats), получени при
стандартната преработка на дарена за кръвопреливане кръв, представляват подобър сравнителен материал за валидиране в сравнение с венозната кръв, използвана при описаното валидиране. Някои от критичните параметри на венозната
кръв обаче (брой на левкоцити и тромбоцити, хематокрит) са по-сходни с тези
на костния мозък, отколкото при �������������������������������������������
buffy��������������������������������������
�������������������������������������
coat���������������������������������
. Освен това венозната кръв може
по-лесно да бъде вземана на порции и антикоагулирана по начин, подобен на този,
по който се вземат пробите костен мозък. Двата различни обема на контролния
материал бяха подбрани с цел да покрият относително широк обхват при симулацията и валидирането.
Тази стратегия на валидиране и съответните резултати бяха одобрени от
съответните власти (�����
PEI��
).
Преработка на КМ-ЯК. Данните от 45 преработки за периода 2002-2004 г. са
систематизирани в табл. 3. Всички спецификации, вкл. контролът върху стерилността, бяха спазени без изключение.
н о в и т е р а п е в ти ч н и п о д х о д и

Параметър

начален материал

Обем (���
ml�)
Левкоцити (×10 /���
ml�)
6

краен продукт

мед.

min��������
. – max�
����.

мед.

min��������
. - max�
����.

131

69 - 228

26

21 - 36

26,5

9,5 - 43,5

92,1

42,3 - 165,5

70,9

64 - 100

Намиране (�������������
recovery�����
) на
жизнеспособните левкоцити (%)
Жизнеспособност����
(%)

100

96 – 100

100

92 - 100

Хематокрит����
(%)

36��
,�
7

21���������
,��������
8 – 45��
,�
8

31,5

16�������
,������
5 - 54

81

39,5 - 157,0

182

70 - 445

Тромбоцити��(×106/ml)

Табл. 3:	Резултати от препарацията на КМ-ЯК (медиана, интервал)

Повторното намиране (���������������������������������������������������
recovery�������������������������������������������
, �����������������������������������������
yield������������������������������������
) на �������������������������������
CD�����������������������������
34-положителните клетки беше
средно 75% (30-100%) и средно 7,7×106 (2,5 - 29,9) �����������������������������
CD���������������������������
34-положителни клетки бяха
измерени в крайния продукт. �����������������������������������������������
CFU��������������������������������������������
- и BFU�������������������������������������
����������������������������������������
-������������������������������������
E�����������������������������������
растежът, сметнат като процент от
клоногенността на ���������������������������������������������������������
CD�������������������������������������������������������
34-положителните клетки (брой колонии за 100 изолирани
CD��������������������������������������������������������������������������
34-положителни клетки), беше средно 47% (8,5-60%) и 52,5% (14,5-90%) съответно.
Средните резултати за качеството и количеството на преработките съ152
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Параметър

Обем�����
(ml)

Жизнеспособност (%)

Левкоцити ×10

8

CD���
34%

CD���
34 ×106

CFU������������
за 100 CD��
����
34+-клетки
BFU������������
за 100 CD��
����
34+-клетки

Проба

No���
.1

No. 2

No. 3

Костен мозък

336

320

277

Фракция след утаяване с gelafundin

88

90

90

CD34-�����������������
позитивна фракция

3

3

3

CD��������������������
34-негативна фракция

90

110

60

Костен мозък

100

100

100

Фракция след утаяване с gelafundin

100

100

100

CD��������������������
34-позитивна фракция

96

96

95

CD��������������������
34-негативна фракция

100

100

100

Костен мозък

68,88

60,00

86,29

Фракция след утаяване с gelafundin

49,28

41,85

48,15

CD��������������������
34-позитивна фракция

0,30

0,20

0,22

CD��������������������
34-негативна фракция

45,51

42,46

41,82

Костен мозък

0,15

0,27

0,46

CD��������������������
34-позитивна фракция

70,30

74,42

55,04
39,26

Костен мозък

9,99

16,20

Фракция след утаяване с gelafundin

20,20

10,88

8,43

CD��������������������
34-позитивна фракция

21,28

14,67

12,00

CD��������������������
34-негативна фракция

6,37

1,27

5,23

CD��������������������
34-позитивна фракция

30

4,75

21,25

CD��������������������
34-негативна фракция

60

60

19,5

CD��������������������
34-позитивна фракция

45

6,75

9,25

CD��������������������
34-негативна фракция

55

90

11

Табл. 4:	Резултати от селекцията на ������������������������������������
CD����������������������������������
34-позитивни костномозъчни клетки.

Очевидните разлики в процента и броя на ���������������������������������
CD�������������������������������
34-позитивни клетки в началния
материал и другите фракции могат да бъдат обяснени с грешката при измерването на тази субпопулация костномозъчни клетки, представена в предишния
параграф. Изолираните CD��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
34-положителни костномозъчни клетки изглежда предлагат някои предимства в сравнение с нативните КМ-ЯК. При тях може да бъда
постигнат относително добър процент на намиране и чистота, което има за
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ответстват с други публикувани данни и отговарят на клиничните изисквания
(5;11;15;18;28).
В костния мозък присъстват както диференцирани, така и прогениторни
клетки. Поради това CD���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
34-експресията варира от незначителна до изразена,
което затруднява точната и възпроизводима оценка на �������������������
CD�����������������
34-положителните
клетки в пробите от костен мозък. Въпреки че не е ясно дали ���������������
CD�������������
34-положителните клетки или други хемопоетични прогениторни клетъчни популации играят
роля в процеса на възстановяване на миокарда след ОМИ, представените данни
корелират с някои резултати, наблюдавани in�������������������������������������
���������������������������������������
situ��������������������������������
������������������������������������
. В допълнение, базирайки се на
знанията за разпределението на отделните клетъчни субпопублации, могат да
бъдат извършени екстраполации. За тази цел са необходими обаче допълнителни
клинични данни с по-голям брой случаи.
CD���������������������
34-клетъчна селекция. Данните от три изолации на �����������������
CD���������������
34-положителни
клетки са представени в табл. 4. Всички крайни продукти бяха стерилни. Тъй като
този процес не представлява стандартна процедура, допълнителни спецификации не бяха подготвени.
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резултат по-нисък обем и почти пълна липса на контаминация с еритроцити и
тромбоцити за последващата интракоронарна инфузия. Загубата обаче на вероятно значими костномозъчни субпопулации клетки не може да бъда изключена
(11;15;18;19;22;28).
В заключение, преработката на нативни или приготвени по друг начин
костномозъчни клетки е изпълнима при условията на добрата производствена
практика. Критичната точка, която трябва да се вземе под внимание тук, е че
резултатите от тестовете за стерилност не са налични към момента на интракоронарната инфузия на клетъчната суспензия в некротичната инфарктна
зона на миокарда. Следователно е необходимо приложението на най-високите
стандарти за предотвратяване на бактериални и други инфекции. Повишената
цена на тази процедура е оправдана поради по-високата сигурност и по-добрия
контрол върху крайния продукт. Описаното валидиране на процесите и обработката на данните съответстват на критериите на Европейския съюз за провеждане на клинични проучвания и рутинна терапия на хора (25).
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EUROACTION –
кардиопротективна медикация
в превантивната кардиология

В настоящата лекция ще разгледам приложението на кардиопротективната
терапия в контекста на европейския проект EuroAction.
Какво представлява EuroAction? Проект на Европейското кардиологично дружество в областта на профилактичната кардиология, проведен както в болници, така и в центровете за първична помощ. Този проект е спонсориран чрез
неограничената финансова субсидия от Astra Zeneca Pharmaceuticals.
Каква е целта на този проект? Проектът има за цел да повиши стандартите на профилактичната кардиология в Европа, доказвайки, че целите по отношение на препоръките за европейския и националния начин на живот, рисковите
фактори и терапевтичните цели в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания са достижими и могат да бъдат поддържани в ежедневната клинична
практика. Защо създадохме този проект? Разполагаме с европейските препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, които дефинираха приоритетите, прицелните нива и терапевтичните цели. Съществува обаче голяма
разлика между препоръките от една страна и реално постигнатите в клиничната практика резултати от друга. Въпросът е, можем ли да подобрим лечението
на коронарната болест при болните и да модулираме рисковите фактори при
пациентите с висок риск, можем ли да въздействаме върху тютюнопушенето,
промяната на диетата, навиците за физическа активност, можем ли да спомогнем за достигането на прицелните нива на кръвното налягане и холестерола и
ефективен гликемичен контрол. И освен това можем ли да оптимизираме приложението на кардиопротективните медикаменти, не само по отношение на броя
на пациентите, приемащи един или повече от тези препарати, но също така по
отношение на назначените дози и сътрудничеството на пациента в дългосрочен план.
EuroAction е обширно европейско проучване, проведено в 8 страни, 6 страни,
в които е проведена болнична програма и 6 страни, в които е проведена програма
в първичната медицинска помощ. В съответствие с приоритетите на европейските препоръки, таргетни групи пациенти на проучването са следните: 1 група
–пациентите с коронарни заболявания и техните семейства, 2 група – преки родственици на пациенти с преждевременно настъпила коронарна болест, и 3 група
– в която са включени видимо здрави индивиди, които са с повишен риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване. В последната група са включени не само пациенти с висок риск, определен по таблицата за оценката на риска, но така също
и пациенти с диагностицирана хипертония и пациенти с диабет. Интервенцията
е проведена чрез обучени в сърдечно-съдовата профилактика сестри, работещи
съвместно с диетолози и физиотерапевти, кардиолози и общопрактикуващи лекари. Болничната програма е проведена от сестрите с помощта на диетолози,
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физиотерапевти и кардиолози, а в доболничните центрове – от сестрите и общопрактикуващите лекари. Една от основните характеристики на програмата
е, че е семейна. Принципът, на който е снована програмата, е пациентът да не
живее самостоятелно. И ако ние искаме да помогнем на пациента да се откаже
от тютюнопушенето, важно е да насочим усилията си към семейната му среда.
Ако искаме да помогнем на пациента да промени хранителните си навици, трябва
да включим в програмата членовете на семейството, отговарящи за пазаруването и готвенето. Ако искаме да стимулираме физическата активност, това
се постига най-добре в рамките на цялото семейство. Програмата е базирана
върху промяната на начина на живот чрез отказване на пациента и неговото
семейство от тютюнопушенето, възприемането на здравословното хранене
и повишаване на физическата активност. Колкото по-ефективна е промяната
на начина на живот, толкова по-добър е контролът върху кръвното налягане,
нивата на липопротеините и гликемията. От сестрите и от лекарите се очаква постигането на таргетните стойности на кръвното налягане, липидите и
серумната глюкоза, дефинирани в европейските препоръки. От тях се очаква
също назначаването на медикаменти и възходящото титриране на дозите им с
цел достигането на тези стойности. В програмата EuroAction бяха разработени
информационни материали в помощ на включените семейства. Бе разработено
професионално ръководство за лекуващите екипи, а така също и джобна регистрационна карта за пациентите, в която да вписват стойностите за рисковите
фактори и промяната им с течение на времето. Разработен е и пакет за семействата, включващ информационни материали относно етиологията на сърдечно-съдовите заболявания и начините, по които рисковите фактори могат да бъдат атенюирани, а така също и материали, които биват изпращани по пощата в
случай на напускане на семейството на включен в програмата пациент.
Какви са първите резултати от болничната програма? Представихме първите резултатите на конгреса на Европейската кардиологична асоциация, проведен през септември в Стокхолм.
От определените 1468 пациенти подходящи за профилактичната сърдечноопределяне
Подходящи за СС прев
Съгласни да участват
Изходна оценка

мъже
1008
873
636
562

жени
460
391
73%
64%

289
235

общо
1468
1264
74%
60%

925
797

фиг. 1. Популация пациенти в болничната програма на EuroAction

3%

26%
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55%

преустановили пушене
преустановили но подновили
продължили да пушат
преустановили след първа визита

16%

фиг. 2. Тютюнопушене при последия преглед сред пушещите преди събитието
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73%
63%

съдова програма се оказаха 1264 пациенти, 73% се съгласиха да вземат участие
в нея и при 63% бе проведен инициален преглед (фиг.1). На фиг. 2 е представен
навикът тютюнопушене в края на програмата спрямо всички пушачи преди събитието. Повече от половината пациенти напълно са се отказали от пушенето,
60% са прекратили тютюнопушенето в момента на събитието, но след това са
продължили да пушат, около една четвърт са продължили да пушат и 3% да пушили в началото на програмата, но са спрели до края й. На фиг. 3 са представени
промените в кръвното налягане, отчетени от последния спрямо първоначалния
преглед. Наблюдава се сигнификантно понижение на систолното артериално налягане за жените и на диастолното артериално налягане и при жените, и при мъжете. На фиг. 4 е представена частта от пациентите, достигнали прицелните
нива на кръвното налягане. Към последния преглед повече от 2/3 от пациентите
са достигнали целевите стойности за кръвното налягане (<140/90 mmHg). На
фиг. 5 са показани промените в липидните нива, отчетени на последния спрямо
първия преглед. Не се наблюдава промяна в нивото на общия холестерол, но е
сигнификантна промяната в нивото на LDL-холестерола. Фиг. 6 показва частта
от пациентите, достигнали таргетните стойности за нивото на общия холестерол (<5 mmolo/l). 78% от пациентите са постигнали тези стойности, повечето от тях с помощта на понижаващи липидните нива медикаменти. На фиг. 7
е представен глюкозния метаболизъм към момента първоначалния преглед, определен двукратно чрез определяне на глюкозното ниво на гладно и при 56% от
пациентите диабет не се установява (глюкоза <6 mmol/l), новопоявил се диабет

Мъже Жени Всички
6%
Без ЛПТ Общ Хол ≥5 mmol/l
Общ Хол, mmol/l
16%
С ЛПТ Общ Хол ≥5 mmol/l
- начална визита
4.26
4.65
4.37
- 16 седмица
4.25
4.47
4.31
- промяна
-0.01
-0.18
-0.06
-p
0.84
0.01
0.12
72%
С ЛПТ Общ Хол <5 mmol/l
LDL Хол, mmol/l
- начална визита
2.43
2.58
2.48
- 16 седмица
2.37
2.40
2.39
- промяна
-0.06
-0.19
-0.10
6%
Без ЛПТ Общ Хол <5 mmol/l
последна визита
-p
0.08
0.002
0.002
фиг. 5. Промени в нивата на липидите от фиг. 6. Пропорция на пациентите, достипървия до последния преглед на пациентите гнали прицелните нива за общия холестерол
(ЛПТ-липидопонижаваща терапия).
EUROACTION – кардиопротективна медикация
в превантивната кардиология
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Мъже Жени Всички
АН mmHg
100
САН, mmHg
90
- начална визита 128.4 133.4
129.9
80
≥140/90
- 16 седмица
127.9 129.4
128.4
70
60
- промяна
-0.51
-3.96
-1.51
50
-p
0.44 0.0008
0.01
40
ДАН, mmHg
<140/90
30
- начална визита 76.9
77.2
77.0
20
- 16 седмица
76.1
75.2
75.8
10
- промяна
-0.84
-1.94
-1.16
0
последна визита
-p
0.03
0.003 0.0005
фиг. 3. Промени в артерианото налягане от фиг. 4. Пропорция на пациентите, достигнали
първия до последния преглед на пациентите прицелните нива за артериалното налягане

е установен при 6% от пациентите и при 19% от пациентите бе открит нарушен глюкозен толеранс.19% от пациентите бяха с вече диагностициран диабет.
Общо при 44% от пациентите бе установен нарушен глюкозен толеранс или
диабет. Накрая, фиг. 8 представя промените в кардиопротективната терапия
от първия до последния преглед. Окуражителен е фактът, че е относително
висока употребата на основните класове кардиопротективни медикаменти от
пациентите с коронарна болест. 95% от пациентите са приемали тромбоцитни
антиагреганти, 79% - бета-блокери, 58% - АСЕ-идхибитори и ангиотензин-рецепторни блокери, 86% - статини.
Окончателните резултати от тази програма ще бъдат представени на
конгреса на Европейската кардиологична асоциация в Барселона през септември
2006 г и ще покажат съотношението на пациентите и техните семейства, достигнали целевите нива на рисковите фактори, а така също и употребата на
кардиопротективни медикаменти по отношение на прескрипции и дози. Също
толкова важна е оценката на икономическата ефективност на програмата в
болничните и доболничните центрове. Повече информация за програмата можете да получите на уеб сайта на Европейската кардиологична асоциация – www.
escardio.org/euroaction, където всички споменати материали са достъпни във
формат .pdf. Резюмето на научния протокол е публикувано като допълнение в Eur
Heart J 2004;Vol 6, Suppl J.
Накрая искам да благодаря на Astra Zeneca за неограничената финансова
субсидия, благодарение на която стана възможно реализирането на проекта
EiroAction от Европейската кардиологична асоциация и което ни помогна да повишим стандарта на профилактичната грижа за нашите пациенти.
без диабет, гликемия < 6mmol/l
неизвестен диабет
известен диабет
без диабет, гликемия ≥ 6 < 7 mmol/l

19

56

19

6

Сред 109 пациенти с известен диабет
при начална визита:
Гликемия,
mmol/l
<6
≥6<7
≥7

Начална
визита %
10
19
71

Крайна
визита %
14
20
66
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фиг. 7. Глюкозен метаболизъм (разпределение по пациенти)
начален преглед
16 седмица
Антиагреганти
94
95
Орални антикоагуланти
3.2
3.4
Бета-блокери
78
79
ACE-И+АРБ
55
58
Ca-антагонисти
15
19
Статини
78
86
Инсулин
4.1
4.5
Орални антидиабетни препарати
8.8
10.0
фиг. 8. Промени в медикаментозната терапия от първия до последния преглед (% пациенти)
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Лечение на камерната
дисфункция и хроничната
сърдечна недостатъчност
акад. Илия Томов, дмн
Национална кардиологична болница

Лечение на систолна и/или диастолна левокамерна дисфункция
без изявени симптоми на сърдечна недостатъчност
При тези пациенти целта на терапията е да се намали рискът от по-нататъшно увреждане на лявата камера и да се минимизира степента на прогресията
на левокамерната дисфункция. От основно значение е контролът на рисковите
фактори за коронарна болест и други кардиомиопатии, включващи хипертония, хиперлипидемия, диабет, повишен прием на алкохол, тютюнопушене и хипертиреоидизъм. Лечението на асимтомната левокамерна систолна дисфункция без изявена

I
(Показани)
със значителна
полза

Индикации
1.	АСЕ-инхибиция при болни с пресен инфаркт или минала
анамнеза за миокарден инфаркт, независимо от фракцията на левокамерно изтласкване.
2.	АСЕ-инхибиция при болни с редуцирана левокамерна
фракция на изтласкване, независимо дали има или няма
преживян миокарден инфаркт.
3. Бета-блокада на болни с пресен миокарден инфаркт,
независимо от големината на левокамерната фракция на
изтласкване.
4. Бета-блокада на болни с редуцирана фракция на изтласкване, независимо от преживян миокарден инфаркт.
5.	Клапно протезиране или реконструкция на болни с хемодинамично значима клапна стеноза или регургитация.
6.	Регулярни изследвания за поява на белези или симптоми на
сърдечна недостатъчност.

Ниво на
доказателство
А
В
А
В
В

С
II а
(добре подкрепени
Няма
доказателства)
II б
1. Дълготрайно лечение със системни вазодилататори
(слабо подкрепени
при пациенти с тежка аортна регургитация.
В
доказателства)
III
1.	Лечение с дигоксин при пациенти с левокамерна дисфункС
(няма показания)
ция, които са в синусов ритъм.
2.	Редуциране на солта в храната в по-голяма степен спрямо
дневната доза сол на здрави хора.
С
3.	Физически усилия за превенция на сърдечната недостатъчност.
С
4.	Рутинно използване на хранителни добавки за лечение
на структурна болест на сърцето или за превенция на
С
развитието на симптоми на сърдечна недостатъчност.
Табл. 1. Ръководни линии за лечение на асимтомна лeвокамерна систолна дисфункция без сърдечна недостатъчност (АСС/АНА)
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Клас

сърдечна недостатъчност е представено в табл. 1 (Guideline, T. H. Lee management
of Heart Failure In Braunwald’s Heart Disease 7th ed. Zipes DS et al, page 617).
Двете главни медикаментозни интервенции за лечението на левокамерна дисфункция без сърдечна недостатъчност са АСЕ-инхибитори и бета-блокери. При
липса на контраиндикации медикаментите от тези два класа се препоръчват при
всички болни с анамнеза за миокарден инфаркт, независимо от степента на левокамерната фракция на изтласкване и за всички болни с намалена левокамерна изтласна
фракция, независимо от анамнезата за миокарден инфаркт. Обратно, ръководните
линии не окуражават прилагането на дигоксин при тази популация.
Тъй като тахиаритмиите могат да ускорят прогресията на левокамерната
дисфункция, ръководните линии препоръчват без бавене да се постигне контрол
на камерния отговор при надкамерни тахиаритмии. Те подкрепят също така провеждане на операция за коригиране на клапната болест, която причинява сърдечна
недостатъчност, но липсват доказателства, подкрепящи прилагането на вазодилататори при пациенти с аортна инсуфициенция.
Лечение на хроничната сърдечна недостатъчност
Ръководни линии за диагноза и лечение на хроничната сърдечна недостатъчност, Европейско дружество по кардиология, 2005 г. Swedberg, K. et al.
Класове на препоръки:
Клас I

Доказателство и/или общо съгласие, че дадена диагностична процедура и лечение
са подобряващи, полезни и ефективни.
Клас II
Конфликтни данни и/или разнопосочни възгледи относно ползата/ефективността
на лечението.
Клас IIа Тежестта на данните/мненията е в предимство на полза/ефективност.
Клас IIб Полза/ефективност е по-малко утвърждаваща от доказателство/възглед.
Клас III* Доказателство или общо съгласие, че лечението не е полезно и не е ефективно и
при някои случаи може да бъде вредно.
* Прилагането на клас III не се насърчава от Европейското дружество по кардиология (ESC,
2005).

Нива на доказателства:
Ниво на доказателство А: Данни, произлизащи от многобройни рандомизирани опити или
мета-анализи.
Ниво на доказателство В: Данни, произлизащи от единичен рандомизиран клиничен опит
или големи нерандомизирани проучвания.
Ниво на доказателство С: Консенсус във възгледите на експерти и/или малки проучвания,
ретроспективни проучвания, регистри.
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Цели при лечението на сърдечната недостатъчност
1. Да се удължи преживяемостта.
2. Да се подобри функционалният клас и качеството на живот.
3. Да се поддържа трудоспособност в рамките на ограничения функционален капацитет при стабилизиране на сърдечната функция.
Дефиниция на сърдечната недостатъчност
I. Симптоми на сърдечна недостатъчност (в покой или при физически усилия).
II. Обективни данни (за предпочитане с ЕхоКГ-белези) на сърдечната дисфункция
(систолна и/или диастолна) (в покой) и при случаи, където диагнозата е под съмнение).
III. Отговор от лечението, насочено към сърдечна недостатъчност.
Категориите I и II би трябвало да бъдат изпълнени при всички случаи.
Табл. 2. Дефиниция на сърдечната недостатъчност
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4. Своевременно трудоустрояване или пенсиониране в зависимост от тежестта на камерната дисфункция и степента на сърдечната недостатъчност.
5.	Акцент върху етиологичното лечение и своевременно интервенционно катетър-базирано или кардиооперативно лечение.
6. Социално-медицинско осигуряване в зависимост от възможностите при конкретния случай.
7. Да се избягва полипрагмазията и скъпите нови лекарства без достатъчна научно-изследователска апробация.

Патофизиология на симптомите на сърдечната недостатъчност
Произходът на симптомите на СН не е напълно разяснен. Повишеното пулмонално капилярно налягане без съмнение отчасти е отговорно за белодробния оток,
но проучванията, проведени по време на физически усилия при болни със затойна
СН, демонстрират само слабо отношение между пулмокапилярното налягане и физическото усилие (Lipkin DP et al, Br. Heart J 1986; 55; 439-445; Puri, S. et al; Br. Heart J
1994; 72; 140-144). Това показва, че повишеното пулмонално капилярно налягане не е
единственият фактор, отговорен за задуха при физически усилия. В тази връзка,
вариациите в степента на динамичната митрална регургитация ще повлияят задуЛечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Етиологично лечение на сърдечната недостатъчност (СН) в Европа
В най-обобщен вид застойната СН може да бъде причинена от миокардна дисфункция с различна етиология (исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, кардиомиопатии, миокардити), клапна патология, перикардна болест, вродени
сърдечни заболявания.
Популационно-базирани епидемиологични проучвания установиха рисковите
фактори за развитие на сърдечна недостатъчност: най-често хипертония, тютюнопушене, захарен диабет и затлъстяване.
Рисковите фактори за сърдечна недостатъчност според епидемиологичното проучване NHANES (Arch. Intern. Med. 161; 996; 2001) установи честота на коронарната болест 61.6 %, тютюнопушене 17.1 %, хипертония 10.1 %, ниска физическа
активност 9.2 %, мъжки пол 8.9 %, високо образование (висши училища, университети) 8.9 %, затлъстяване 8 %, диабет 3.1 %, клапна болест на сърцето 2.2 %. Причините за поява на сърдечна недостатъчност според данните на едно проучване
с 435 пациенти включват: неподходяща редукция до малки дози на кардиотерапията; поява на аритмии (тахиаритмии, маркантни брадикардии, дисоциация между
предсърдни и камерни контракции, абнормна интравентрикуларна проводимост),
миокардна исхемия или инфаркт, системна инфекция, белодробен емболизъм, физикален, емоционален и стрес на обкръжаващата среда (тежки климатични промени)
също могат да предизвикат влошаваща се сърдечна недостатъчност; сърдечни
инфекции и възпаление, развитие на заболяване без отношение с кардиопатология,
например развитие на остра бъбречна недостатъчност; прилагане на миокардни
депресанти като недихидропиридинови калциеви антагонисти – верапамил, дилтиазем, много антиаритмични медикаменти, инхалационни и интравенозни анестетици и антинеопластични медикаменти; високи дози β-блокери с кардиодепресия,
естрогени, кортикостероиди и нестероидни антивъзпалителни медикаменти; сърдечни токсини – на първо място алкохол, който е силен миокарден депресант и може
да причини развитие на кардиомиопатия; кокаинът може да предизвика появата на
остра СН, включително миокардна исхемия или инфаркт, тежка хипертония, аритмии, миокардит; състояния с високодебитна хиперкинетична циркулация при бременност или анемия също могат да бъдат причина за сърдечна недостатъчност.

ха. Абнормалитетът на алвеоларната капилярна газова дифузия, периферната или
респираторната скелетна мускулна декондиция и некардиачните причини на задуха,
такива като обезитас или белодробна болест, би трябвало винаги да бъдат взети
в съображение. Периферният оток е със слабо отношение към десните кардиачни
налягания: капилярният пермеабилитет за течност и намалените протеини могат
да бъдат важни допълнителни фактори. Венозната инсуфициенция и медикаментозната терапия (калциеви канални блокери) трябва да бъдат взети в съображение
като причина за отоци.
Въпреки че подтиснатата кардиачна функция е централна за развитието на
СН, нарушеният периферен кръвоток, специално към бъбреците и скелетната
мускулатура, е типичен и вероятно има голяма патофизиологична важност. Също
така активирането на редица невроендокринни системи е характерно за СН. Барорецепторната дисфункция е важна връзка между вазомоторна и невроендокринна
дисфункция. Разбирането на ЗСН се придвижи от хемодинамична концепция към приемане на значението на невроендокринни патофизиологични промени като важни
за прогресията на СН (Packer M. Am. J. Cardiol. 1993; 71:3). Активирането на различни възпалителни пътища може да съдейства за появата на кардиачна дисфункция
и към клиничен синдром, специално в по-напреднали стадии (Mann DL. Chest 1994;
105:897-904).
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Възможни методи за диагнозата
на сърдечна недостатъчност в клиничната практика
Симптомите и физикалните белези са важни за установяване на възможността за наличието на СН. Клиничната суспекция за СН трябва да бъде потвърдена от
повече обективни тестове, които оценяват сърдечната функция (фиг. 1).
Симптоми и белези за диагнозата на СН
Задух, глезенен (малеоларен) оток и отпадналост са характерни симптоми и белези на СН, но може да бъдат трудни за интерпретация, специално при стари хора,
затлъстяване и жени. Те трябва да бъдат интерпретирани внимателно, защото са
различни видове (напр. при усилия и нощна).
Безсилие (адинамия) е също основен симптом на СН. Произходът на отпадналост (безсилие) е комплексен, включващ нисък кардиачен дебит, периферна хипоперфузия, както и декондиция (детренираност) на скелетната мускулатура и
трудност за количествена оценка на този симптом. Екстракардиални причини на
оток, които нямат отношение към СН, са чести. Няма стандартни въпросници за
диагноза на СН.
Периферните отоци, повишеното венозно налягане и хепатомегалията са характерните белези на застой на системните вени. Клиничните белези на СН би
трябвало да се оценят с внимателно клинично изследване, включващо наблюдение,
палпация и аускултация. Периферният оток и хепатомегалията имат ниска позитивна предиктивна стойност и без определянето на югуларното венозно налягане
може да бъде трудно за точна преценка. Периферен оток обикновено липсва при
добре лекувана СН и главно при левокамерна систолна дисфункция без СН, дори ако
дисфункцията е тежка. Тахикардията не е специфичен белег и може да липсва дори
при тежка СН, специално при наличието на β-блокерна терапия. Третият сърдечен
тон (Т3) обикновено се счита като израз на тежка левокамерна систолна дисфункция със СН, но това може да бъде доказано, когато ТЗ изчезва след успешно лечение
на декомпенсационната симптоматика. Третият сърдечен тон (Т3) се установява
при <50% от неспециалисти и вероятно дори по-рядко в клиничната практика. Бе166
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лодробните крепитации също имат ниска позитивна предиктивна стойност и разликите между отделните изследователи е твърде голяма. Когато има сърдечни
шумове, техният произход и роля при симптоматологията би трябвало да бъдат
идентифицирани. Митралната регургитация често е налице и може да бъде динамична, което би повлияло симптомите при физическо натоварване.
Когато има много физикални белези на СН, включващи изместване на сърдечния
апикален удар, отоци на подбедриците, повишено венозно налягане и акцентуирана
Р2-съставка на втория сърдечен тон и когато се чува третият тон (Т3), клиничната диагноза на СН може да се постави с известна степен на сигурност. Въпреки
че клиничната диагноза, поставена въз основа на горепосочената симптоматика,
може да бъде относително сигурна, идентифицирането на СН при много пациенти
може да се постави след ползата (ефектите) от лечението.
Симптоми и тежест на СН
Налице е слабо отношение между симптомите и тежестта на сърдечната дисфункци. Обаче симптомите могат да бъдат релатирани спрямо прогнозата, особено ако персистират след терапията (Adams K.F. et al. Am Heart J 1998: 135:204-215)
След като се постави диагноза на СН, симптомите могат да бъдат използвани
за класифициране на тежестта на СН и би трябвало да се използват за мониторинг
на ефектите от терапията. Обаче симптомите не могат да бъдат ръководство
за оптималното титриране при лечение с неврохормоналните блокери. Широко
прилагана е класификацията за степени (тежест) на хроничната СН на New York
Heart Association (NYHA) (табл. 3).
Суспектна
левокамерна дисфункция

Суспектна сърдечна
недостатъчност поради наличие
на симптоми и физикални белези

Оценка на наличие на кардиачна
болест с ЕКГ, Rő-графия
или натрийуретични пептиди

Нормални СН или ЛК –
дисфункция невероятни

Абнормни тестове
Изображение с ЕхоКГ
(нуклеарна ангиография или MR*),
където е достъпно

Нормални:
сърдечна недостатъчност
или ЛК-дисфункция невероятни

Абнормни тестове

Избор на терапия

Избор на терапия

Допълнителни диагностични
тестове, където са достъпни
(напр. коронарна ангиография)

Фиг. 1. Алгоритъм за диагноза на сърдечна недостатъчност или левокамерна дисфункция.
MR* - магнитен резонанс
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност

167

т е р а пи я

Оценка на етиология, степен,
преципитиращи фактори и тип
на сърдечна дисфункция

При остър миокарден инфаркт класификацията на СН би трябвало внимателно да се преоцени.
Електрокардиограма
Нормалната електрокардиограма (ЕКГ) показва, че диагнозата на СН би
трябвало внимателно да се преоцени. ЕКГ-промени при болни със СН са чести.
Негативната предиктивна стойност на нормалната ЕКГ за изключване на ЛКсистолна дисфункция надминава 90%. От друга страна, наличието на преден
миокарден инфаркт с Q-зъбци и ляв бедрен блок при болни с ИБС са доста силни
предиктори на понижена левокамерна изтласна фракция. ЕКГ-белези за ляво предсърдно обременяване или левокамерна хипертрофия могат да бъдат свързани
със систолна, както и с изолирана диастолна дисфункция, но те имат ниска предиктивна (предсказваща) стойност. Ширината на QRS>120 ms показва, че сърдечната диссинхрония може да бъде налице и става цел за лечението. ЕКГ е от
решаващо значение за откриване на предсърдно мъждене или предсърдно трептене и понякога камерна аритмия, всички от които се считат като причинни
или съдействащи фактори за СН. Диагностичното значение на ЕКГ-патологията
маркантно се повишава, ако клиничните симптоми и белези на СН се съчетават.
ЕКГ-регистрации не е нужно да бъдат повтаряни при липса на промени в клиничния статус.
Торакална Rő-графия
Торакалната Rő-графия би трябвало да бъде част от началната диагностика
на СН.
Клас I

Няма ограничения: обичайната физическа активност не причинява слабост, задух
или сърцебиене.
Клас II Леко ограничение на физическата активност: без оплаквания в покой, но обичайната
активност резултира в отпадналост/лесна умора, сърцебиене или задух.
Клас III Маркантно ограничение на физическата активност: без оплаквания в покой, но помалка от обичайната активност резултира в симптоми.
Клас IV Невъзможност да се понася дори и лека физическа активност без оплаквания:
симптоми на СН са налице дори в покой с повишен дискомфорт при всяка, дори и
много лека физическа активност.
Табл. 3. Класификация на сърдечната недостатъчност (NYHA)
Възможна
Вероятно
Дефинитивна
диастолна СН
диастолна СН
диастолна СН
Дефинитивни
Белези и симптоми Белези и симптоми
Белези и симптоми
доказателства за СН на СН, подкрепящи на СН, подкрепящи
на СН, подкрепящи
лабораторни
лабораторни
лабораторни тестове*
тестове* и отговор тестове* и отговор и отговор спрямо
спрямо диуретици
към диуретици
диуретици
Обективни
ЛКФИ ≥50%, но не
ЛКФИ ≥50 % в
ЛКФИ ≥50 % в рамките
доказателства за
по времето на изява рамките на 72 часа
на 72 часа на изява на СН
нормална левокамерна на СН
на изява (явления)
систолна функция
на СН
Обективни
Няма конклузивна
Няма конклузивна
Абнормна левокамерна
доказателства за
информация
информация
релаксация, пълнене и/или
левокамерна
разтежимост при кардидиастолна дисфункция
ачна катетеризация.
Табл. 4: Възможни критерии за диастолна СН. * Торакална радиография: В-тип натрийуретични пептидни нива. Адаптация от Vasan, RS, Levy D: Defining Diastolic heart failure: A coll for
standardized diagnostic criteria. Circulation 161:2115,2000.
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Диастолна сърдечна недостатъчност
Сърдечната недостатъчност може да бъде систолна (най-често), диастолна
или комбинирана (систолна и диастолна).
Различават се три категории на диастолна СН: възможна, вероятна и дефинитивна (табл. 4).

Параметри
Систолична СН
Диастолична СН
Анамнеза
Коронарна болест на сърцето
+++
++
Хипертония
++
++++
Диабет
++
++
Клапна болест на сърцето
++++
+
Пароксизмален задух
++
+++
Физикално изследване
Кардиомегалия
+++
+
Глухи сърдечни тонове
++++
+
Трети тонен (Т3) галоп
+++
+
Четвърти тонен (Т4) галоп
+
+++
Хипертония
++
++++
Митрална регургитация
+++
+
Влажни хрипове
++
+
Отоци
+++
+
Разширени югуларни венозни съдове
+++
+
Торакална Rő-графия
Кардиомегалия
+++
+
Белодробен застой
+++
+++
Електрокардиограма
Левокамерна хипертрофия
++
++++
Q-зъбци
++
+
Нисък волтаж
+++
–
Ехокардиограма
Левокамерна хипертрофия
++
++++
Левокамерна дилатация
++
–
Лявопредсърдна дилатация
++
++
Редуцирана левокамерна фракция на
++++
–
изтласкване
Табл. 5. Сравнение на систолна спрямо диастолна сърдечна недостатъчност. Адаптация от
Young JB: Assessmemt of Heart Failure 3rd ed in Braunwald E series Ed Atlas of Heart Failure, Filadelfia.
Current medicine, 2002, pp 127-144. * С „+” е означена вероятността (броят отразява релативната тежест). Minus signs indicate “not very suggestive”
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност

169

т е р а пи я

Превенция на сърдечната недостатъчност
Развитието на сърдечната недостатъчност може да бъде забавено или превентирано (избегнато) чрез ранно лечение на състоянията, които водят до сърдечна недостатъчност, специално при високорискови пациенти с хипертония и/или
коронарна артериална болест (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
Превенцията на сърдечната недостатъчност би трябвало винаги да бъде
главна цел. Много потенциални причини на миокардно увреждане могат да бъдат излекувани и обширността на миокардното увреждане – редуцирана. Примери в това
отношение включват лечение на рисковите фактори за коронарна болест на сърцето, лечение на миокардната исхемия, ранно лечение на острия миокарден инфаркт,

превенция на реинфаркт, точна идентификация и агресивно лечение на хипертонията и при някои причини на специфична сърдечно-мускулна болест, своевременна
корекция на клапните сърдечни пороци и конгенитални болести на сърцето.
Популационно-базирани проучвания ясно демонстрираха, че хипертонията е
главен рисков фактор за ЗСН и съдейства в голяма част от случаите за поява на
сърдечна недостатъчност. Това показва, че ранният и агресивен контрол на артериалното налягане при хипертония е обещаваща стратегия за превенция на конгестивна СН. Тези епидемиологични проучвания установиха, че коронарната болест
на сърцето е главен фактор за развитието на застойна СН, специално при мъже.
При хипертония АСЕ-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери или
комбинацията на диуретик с бета-блокер редуцира смъртността от СН или болнични хоспитализации по причина сърдечна недостатъчност. В опитът ALLHAT доксазозин (α-рецепторен блокер) е свързан със значително повишение на честотата на
сърдечната недостатъчност в сравнение с хлорталидон. Освен това хлорталидон
беше свързан с по-ниска честота на сърдечна недостатъчност в сравнение с лизиноприл или амлодипин. Приложимостта на опита ALLHAT при европейска популация
остава под дебат поради това, че в този опит е включена и значителна пропорция
от афро-американци.
Редица рандомизирани опити показаха, че ранното лечение с АСЕ-инхибитори
или ангиотензин-рецепторни антагонисти редуцира значително сърдечната недостатъчност при високо сърдечно-съдови рискови популации с предишна сърдечносъдова болест, диабет с или без нефропатия и хипертония.
В популации с висок сърдечно-съдов риск статините или антитромбоцитната
терапия с клопидогрел показаха редукция в развитието на сърдечна недостатъчност (Xusuf, S. et al N Engl J Med 2001; 345:494-502).
Когато миокардната дисфункция е вече налице, първата цел е да се отстрани,
ако е възможно, подлежащата причина за камерната дисфункция (исхемия, токсични
субстанции, алкохол, медикаменти и тироидна болест). Втората цел на модерната
терапия е да се задържи прогресията от асимптомна левокамерна дисфункция към
сърдечна недостатъчност.
Лечение на застойна сърдечна недостатъчност
При ЗСН, която се причинява от систолна сърдечна дисфункция, терапевтичният подход се състои от общи съвети и други нефармакологични мерки, фармакологична терапия, механични устройства и операция. Съвременните достъпни видове на лечение са представени в табл. 6.
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Нефармакологично лечение, общи съвети и мерки
(Клас на препоръка I, ниво на доказателство С за нефармакологично лечение)
Обучение на пациенти и семействата им
Превенция
o	 Превенция и/или контролиране (лечение) на болести, водещи до сърдечна дисфункция и
сърдечна недостатъчност
o	 Превенция на прогреса на сърдечната недостатъчност, след като се установи
сърдечна дисфункция.
Болестност
o	 Поддържане или подобрение на качеството на живот
o	Избягване на ре-хоспитализации
Смъртност
o	 Повишена продължителност на живота
Табл. 6. Цели на лечението на сърдечната недостатъчност (ESC Guidelines, 2005).
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Пациентите със ЗСН и техните близки родственици би трябвало да получат
общи съвети.
Мониторинг (проследяване) на телесното тегло
Болните се съветват да измерват своето телесно тегло на регулярна основа
за мониториране на евентуално повишаване на телесното тегло (за предпочитане
като част от регулярна дневна рутина, напр. след сутрешния тоалет). При случай на внезапно неочаквано повишение на теглото с >2 кг за 3 дни, трябва да се
информира личния лекар за внезапно неочаквано повишение на телесното тегло и
да се ажустира дозата на диуретика, като тя се повишава, ако увеличението на
теглото е трайно.
Диетични мерки
Натрий. Контролирането на количеството сол в диетата е по-важно при напреднала, отколкото при лека сърдечна недостатъчност. Заместниците на солта
трябва да се използват с внимание, тъй като те могат да съдържат калий. В големи количества при комбинация с АСЕ-инхибитор те могат да доведат до опасна
хиперкалиемия.
Течности. Инструкциите за контрол на приеманата течност би трябвало да
бъдат давани на пациенти с напреднала СН с или без хипонатриемия. Освен това,
точното количество на ограничаване на течностите остава неизяснено. На практика течност в обем до 1.5-2 л. дневно се препоръчва при напреднала СН.
Алкохол. Умереният прием на алкохол (една бира или 1-2 чаши вино дневно) се разрешават. Алкохолната консумация трябва да бъде забранена при суспектни случаи
на алкохолна кардиомиопатия.
Затлъстяване. Лечението на застойната СН при затлъстяване би трябвало
да включва редукция на телесното тегло. Пациентът е с нормално тегло, ако неговият индекс на телесната маса (BMI) (т. е действителното телесно тегло в килограми разделена на височината в метри на квадрат) се намира между 25 и 30, а при
затлъстяване този индекс е >30.
Абнормна загуба на тегло. Клиничната и/или субклиничната малнутриция (недохранване) се намира при ~50 % от болните с тежка застойна СН. Загубата на
тотална телесна мазнина и чистата (без мазнина) телесна маса, която придружава
• Общи съвети и мерки
•	Физически тренинг
•	АСЕ-инхибитори
• Диуретици
• Бета-адреноцепторен блокер
•	Алдостерон-рецепторни антагонисти
•	Ангиотензин-рецепторни антагонисти
• Сърдечни глюкозиди
• Вазодилатиращи медикаменти (нитрати/хидралазин)
• Позитивни инотропни медикаменти (допамин, добутамин и др.)
•	Антикоагуланти
•	Антиаритмични медикаменти
•	Кислород
Устройства
•	Реваскуларизация (катетър интервенционни и/или операция)
и операции
• Други форми на операция (митрална клапна реконструкция)
• Двукамерен пейсинг (синхронизираща терапия)
•	Имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор (ICD)
• Сърдечна трансплантация, камерни помощни устройства,
изкуствено сърце
• Ултрафилтрация, хемодиализа
Табл. 7. Общи съвети и мерки, физически режим, фармакологична терапия и инструментални устройства и операция (ESC Guidelines, 2005).
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загубата на тегло, се нарича сърдечна кахексия. Сърдечната кахексия е важен предсказващ фактор (предиктор) за редуцирана преживяемост.
Възможността за абнормна загуба на тегло се приема, когато:
1.	Телесното тегло е <90 % от идеалното телесно тегло или
2. Документираната загуба на телесно тегло от ≥5 кг или ≥75 % от предишнато
нормално не-оточно тегло в предишните 6 месеца и/или
3. Body mass index (BMI) (тегло/височина2) е намален <2 kg/m2.
Целта на лечението е да се постигне повишение на не-оточното телесно тегло, за предпочитане с повишение на мускулната маса чрез адекватни физически упражнения. Малки, чести хранения са показани, когато редуцираният прием на храна
води до поява на гадене, задух или чувство на подуване.
Тютюнопушене. Винаги трябва да бъде прекъснато. Употребата на тютюнопрекъсващи помощни средства трябва да бъде активно насърчавана и може да
включва прилагането на никотин-заместващи терапии.
Пътувания. Големите височини, много топлите и сухи места би трябвало да
се избягват. По принцип, краткотрайните полети със самолет са за предпочитане пред дългите пътувания с други транспортни средства. При болни с тежка
СН дълготрайните пътувания със самолет могат да причинят усложнения (напр.
дехидратация, големи отоци на краката и дълбоки венозни тромбози) и болните
би трябвало да бъдат предпазливи. Прилагането на диуретици и вазодилататори
трябва да бъде адаптирано в случай на ексцесивна загуба на натрий и течност при
топъл и сух климат.
Сексуална активност. Не е възможно да се диктуват ръководни линии относно
сексуалната активност. Ако е подходящо, дават се съвети за използване на нитрати
преди сексуалната активност и да се намали голямата емоционална ангажираност.
PDES-инхибиторите не се препоръчват при напреднала сърдечна недостатъчност. Ако се налага да бъдат използвани, те трябва да се избягват в период от 2448 часа след прием на нитрати (опасност от вазодилатация, колапс). Пациентите
с клас II по NYHA са с интермедиерен риск, а болните с клас III и IV са с висок риск за
поява/задълбочаване на сърдечна декомпенсация, провокирана от сексуална активност. Малко се знае относно ефектите от лечението на сърдечната недостатъчност върху сексуалната функция.
Съвет за имунизации. Няма официални документирани данни за ефектите на
имунизациите при болни със СН. Пневмококовата и грипната имунизация могат да
редуцират честотата на респираторните инфекции и с това да намалят влошаването на СН. Имунизациите срещу грип (инфлуенца) се прилагат широко.
Медикаментозни консултации. Самолечението (когато е възможно) с дозирането на диуретик, базирано върху промяната на симптоми и балансът на течности,
би трябвало да бъде насърчавано. В преспецифицирани и индувидуализирани граници болните могат да ажустират дозите на техните диуретици.
Неблагоприятните ефекти и страничните действия на всички медикаменти
би трябвало да бъдат точно изяснени на пациентите. Следната информация за
прилаганите медикаменти трябва да бъде на разположение: подобрението може
да бъде постепенно и пълно след редица седмици и за някои медикаменти месеци на лечение; необходимо е постепенно титриране за повишаване на дозите на
АСЕ-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери и бета-блокиращите медикаменти до желаното дозово ниво, което може да не подобри директно симптомите на болните. При случаи на настъпила дехидратация (диария, профузно
изпотяване при горещ климат) дозата на диуретика се намалява или приемането
му временно се прекъсва. При настъпила симптоматична хипотония дозата на
172

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

диуретиците се намалява и, ако е необходимо, временно се редуцира и дозата на
АСЕ-инхибитора, ангиотензин-рецепторния блокер или бета-блокера. При лечението с АСЕ-инхибитори може да се появи кашлица и нарушение на вкуса. Трябва да се
избягват комбинации на АСЕ-инхибитори с нестероидни възпалителни медикаменти (включително coxibs).
Медикаменти, които трябва да се избягват или да се прилагат внимателно при
всички форми на СН:
• нестероидни противовъзпалителни медикаменти (НСПВС) и coxibs;
• антиаритмици клас I;
• калциеви антагонисти (верапамил, дилтиазем), краткотрайно действащи дихидропиридинови деривати (нифедипин);
• трициклични антидепресанти;
• кортикостероиди;
• литий.

Стеди стейт тренинг
Честота на сесиите. По-кратки мултиплени дневни сесии от 5-10 min при покомпрометирани пациенти, по-дълги (20-30 min) сесии 3-5 пъти седмично би трябвало да се препоръчват на пациенти с добър функционален капацитет.
Интензивност на тренинг сесиите. Начални подобрения на аеробния капацитет и симптомите в традиционни програми настъпват за 4 седмици. Maxималното време, необходимо да се получат пикови отговори на физикалните и кардиопулмоналните вариабилни показатели, е 16 и 26 седмици, респективно; след това
отговорите достигат плато. Три стадии за прогресия се наблюдават: начален,
подобрение и поддържане. В началния стадии интензивността трябва да се задържа на ниско ниво (напр. 40-50 % пик VO2), повишение на продължителността на
физическото усилие от 5 до 15 min. Продължителността и честотата на физическия тренинг се повишават според симптомите и клиничния статус. През време на подобряващия стадий интензивността се повишава постепенно (50-60%
до 70% и дори до 80%, ако се понася на пик VO2) е първата цел; удължаването на
сесията до 15-20 мин. И, ако се понася, се преминава до 30 мин. – това е втората
цел. Поддържащият етап на физическите програми започва след първите 6 месеца тренинг.
Лечение на камерната дисфункция
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Покой, физическа активност и физически тренинг
Покой. При остра СН или дестабилизирана ХСН физическият покой или покой
на легло е строга необходимост. Пасивната физическа мобилизация се провежда за
превенция на неблагоприятните ефекти в резултат от продължителния режим на
легло и за намаляване на риска от венозна тромбоза.
Физическа активност. За предотвратяване на мускулна детренираност, ако
болният е в стабилно състояние, той трябва да провежда ежедневно физическа
активност в степен, която не предизвиква симптоми (задух, стенокардия, голяма умора). Големите или изометрични физически усилия и състезателният спорт
трябва да бъдат забранени! Физическите тренинг-програми с регулярна физическа
активност могат да бъдат безопасни за повишаване на физическия капацитет с
15-25% подобряване на симптомите и качеството на живот при пациенти със стабилен клас II и III СН (клас на препоръка I, ниво на доказателство В). Няма значими
влошаващи ефекти или значително влошаване на централната хемодинамика при
физически тренинг (Piepoli, M. F. et al, BMJ 2004; 328:189) (Workimg Group of the Eur.
Soc. Cardiol. Eur. Heart J 2001; 22:37-45).
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Интервален тренинг
Колоездене. Колоезденето, „работни фази” от 30 s и възстановителни фази
от 60 s, може да бъде полезно при интензитет от 50% максимум краткотраен физически капацитет, определен с пациент, започващ с ненатоварено педалиране за 3
мин. и след това повишаване на степентта на работата с 25 W на всеки 10 s. През
фазата на възстановяване пациентът педалира на 10 W.
Тредмил („бягаща” пътека). Обременяването на тредмил, бягане и възстановителна фаза са с продължителност 60 s за всяка фаза.
Фармакологична терапия (ESC Guidelines, 2005)
Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори)
•	АСЕ-инхибиторите се препоръчват като първа линия терапия при всички болни
с или без симптоми, които имат редуцирана левокамерна изтласна фракция, изразена като редуцирана ЛКИФ, т. е. <40-45 % за подобрение на преживяемост,
симптоми, функционален капацитет и редуциране на хоспитализациите (клас
на препоръка I, ниво на доказателство А).
•	АСЕ-инхибиторите трябва да бъдат давани като начална терапия при липсата
на редукция на течности (да няма дехидратация). При болни с ретенция на течност АСЕ-инхибиторите би трябвало да се дават заедно с диуретици (клас на
препоръка I, ниво на доказателство В).
•	АСЕ-инхибиторите би трябвало да се започнат при пациенти с белези или
симптоми на сърдечна недостатъчност, дори ако тя е преходна, след острата
фаза на миокарден инфаркт, дори ако симптомите са преходни за подобряване на преживяемостта и редуциране на реинфарктите и хоспитализациите за
сърдечна недостатъчност (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
•	АСЕ-инхибиторите би трябвало да се титрират към по-високи дози, ако е възможно, до дозите, които са с доказана ефективност в големите контролирани
опити със сърдечна недостатъчност (клас на препоръка I, ниво на доказателство А) и да не се титрират само въз основа на симптомно подобрение (клас
на препоръка I, ниво на доказателство С).
Асимптомните пациенти с левокамерна систолна дисфункция се подобряват
при дълготрайна АСЕ-инхибиторна терапия (клас на препоръка I, ниво на доказателство А). В съгласие с данните от опитите SOLVD Prevention Study, Survival and
Ventricular Enlargement (SAVE) и TRACE, беше доказано, че асимптомните пациенти с
левокамерна дисфункция, лекувани с АСЕ-инхибитори, имат значимо по-рядко развитие на симптомна СН и хоспитализации за сърдечна недостатъчност (The SOLVD
Investigators N. Engl J Med 1992; 327:685-691; Pfeffer M A et al N Engl J Med 1992; 327:669677; Kober, L et al N. Engl. J. Med 1955; 333:1870-1876; Jong P et al Lancet 2003: 361:18431848).
АСЕ-инхибитори при симптоматична сърдечна недостатъчност.
Мета-анализът на 12 763 пациенти с левокамерна дисфункция и/или сърдечна
недостатъчност от пет големи контролирани опити, включващи три проучвания
на пациенти след миокарден инфаркт, показаха, че АСЕ-инхибицията значимо редуцира смъртността, хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност и реинфаркт, независимо от възраст, пол и базисна употреба на диуретици и аспирин,
и бета-блокада. Ползата беше явна в пълния обсег на левокамерната функция на
базисното (изходното) състояние (Flather, M et al Lancet 2000, 355:1575-1581).
Абсолютната полза е най-голяма при пациенти с най-тежка СН (The CONSENSUS
Trial Study N Engl J Med 1987;316:1429-1435). АСЕ-инхибицията маркантно повишава
преживяемостта на пациенти с белези или симптоми на СН след острата фаза на
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миокарден инфаркт, дори ако симптомите са преходни (The Acute Infarction. Ramipril
Efficacy, Lacet 1993;342:821-828). В допълнение към тези ефекти върху смъртността, АСЕ-инхибиторите подобряват функционалния статус на пациенти със СН.
Обратно, незначими благоприятни ефект имат върху физическия капацитет. АСЕинхибиторите би трябвало винаги да се титрират към по-висока доза до целевата
(таргетната) доза, използвана в големи контролирани клинични опити, ако се понасят, за редуциране на дълготрайната болестност и смъртност. АСЕ-инхибиторите
не би трябвало да бъдат титрирани въз основа на симптоматично подобрение.
Важните странични ефекти, свързани с АСЕ-инхибицията, са кашлица, хипотония, бъбречна инсуфициенция, хиперкалиемия, ангиоедем и синкоп. Въпреки че
кашлицата може често да бъде резултат на СН или придружаващи болести (напр.
респираторна болест), сухата кашлица е страничен ефект на АСЕ-инхибиторите.
Силната кашлица може да доведе до прекъсване на АСЕ-инхибиторната терапия.
Някои пациенти могат да понесат повторното започване на АСЕ-инхибитора след
медикаментозно свободен период. Заместването на АСЕ-инхибиторите, когато не
се понасят, би трябвало да стане с ангиотензин-рецепторен антагонист.
Промени на систолното и диастолното артериално налягане и повишение на
серумния креатинин до 250 μmol/L и систолно артериално налягане до 90 mmHg не
са контраиндикации за АСЕ-инхибиторно лечение. Серумният креатинин може да се
повиши с 10-15% при болни с тежка СН, независимо от базисния (изходния) серумен
креатинин (Ljungman S, at al Consensus Trial Am J Cardiоl 1992;70:479-487). При повечето от тези пациенти креатининовите нива остават стабилни или намаляват до
предлечебните стойности през време на продължаващо лечение. Би трябвало да се
подчертае, че смъртността е по-висока при пациенти с повишени креатининови
нива и че тези пациенти са със специална полза от лечение с АСЕ-инхибитори (Banris
GL. Weir MR Arch Intern Med. 2000;160:685-693). Рискът от хипотония и бъбречна
дисфункция е повишен при пациенти в напреднала възраст и пациенти с бъбречна

Документирани ефекти върху смъртността/честотата на хоспитализациите
Медикамент
Начални дози
Поддържащи дози
Каптоприл
6.25 mg х 3 пъти дневно
25 – 50 mg х 3 пъти дневно
Еналаприл
2.5 mg дневно
10 mg х 2 пъти дневно
Лизиноприл
2.5 mg дневно
5 – 20 mg дневно
Рамиприл
1.25 – 2.5 mg дневно
2.5 – 5 mg х 2 пъти дневно
Трандолаприл
1 mg дневно
4 mg дневно
Табл. 9. Препоръчвани поддържащи дози на АСЕ-инхибитори, одобрени/резрешени за лечение
на сърдечната недостатъчност в Европа
Лечение на камерната дисфункция
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Проучвания на смъртността
Медикамент
Целева доза
Средна дневна доза
Проучвания на ЗСН
CONSENSUS Trial Study Group 1999 Еналаприл
20 mg х 2 пъти дневно
18.4 mg
V-HeFT, 1991
Еналаприл
10 mg х 2 пъти дневно
15 mg
The SOLVD Investigators 1991
Еналаприл
10 mg х 2 пъти дневно
16.6 mg
ATLAS, 1999
Лизиноприл
Висока доза
32.5-35 mg/дн
Ниска доза
2.5 – 5 mg/дн
Проучвания след миокарден инфаркт, левокамрна дисфункция с или без ЗСН
SAVE, 1992
Каптоприл 50 mg х 3 пъти дневно
127 mg
AIRE, 1993
Рамиприл
5 mg х 2 пъти дневно
Не ??
TRACE, 1995
Трандолаприл
4 mg дневно
Не ??
Табл. 8. Дози на АСЕ-инхибитори с доказана ефективност в големи контролирани проучвания
на сърдечната недостатъчност или левокамерната дисфункция (ESC Guidelines, 2004).

дисфункция или хипонатриемия. Промените на серумния калий са обикновено малки
(0.2 mmol/L). Леката хиперкалиемия не е контраиндикация за прилагане на АСЕ-инхибитори, серумните калиеви нива >5.5 mmol/L са противопоказание за АСЕ-инхибитори!
Ако се предписват калий-съхраняващи диуретици за корекция на серумните нива, те
би трябвало да бъдат прекъснати при започване на терапия с АСЕ-инхибитори!
АСЕ-инхибиторното лечение е контраиндицирано при наличие на двустранни
бъбречни артериални стенози и ангиоедем по време на предишна АСЕ-инхибиторна
терапия (клас на препоръка III, ниво на доказателство А).
Ефектът на АСЕ-инхибицията при СН е документиран при целеви дози, които
обикновено са по-високи от тези, използвани в клиничната практика. Освен това,
в проучването ATLAS първата вторична крайна цел е определяне на честотата
на смъртност или хоспитализации за СН с различна етиология, която е била редуцирана при пациенти, лекувани с режим на по-високи дози, в сравнение с тези с
режим на по-ниски дози АСЕ-инхибитори (Parker, M. et al ATLAS Study Group Circulation
1999;100:2312-2316). Целевите поддържащи дози на АСЕ-инхибиторите, които са
били ефективни в различни проучвания, са представени в табл. 8.
Препоръчаните начални и поддържащи дози на АСЕ-инхибиторите, които имат
документиран ефект при СН в Европа, са представени в табл. 9.
Дозата на АСЕ-инхибиторите винаги трябва да започва с по-ниско дозово ниво
и да се титрира до целевата доза. Препоръчваните процедури за започване на АСЕинхибитор са дадени в табл. 10.
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Започване на АСЕ-инхибиторна терапия
Дозата на избрания АСЕ-инхибитор трябва да се титрира с повишение до достигане на максималната целева доза, използвана в клиничните проучвания. Когато
се започва терапията, трябва да се направи справка с локално разрешената информация за прилаганите дози на АСЕ-инхибиторите.
Определяне на необходимостта и дозата на диуретици и вазодилататори.
Да се избягват ексцесивните диурези преди лечението. Съобразяване за редуциране или
прекъсване на диуретиците, ако те се прилагат за 24 часа.
Може да бъде даван съвет да се започне диуретичното лечение вечерта, при гръбно
положение, за да се намали потенциално негативния ефект върху артериалното налягане, но
няма данни при СН да се подкрепя този подход. Когато диуретиците се започват сутринта,
наблюдение за редица часове с контрол на артириалното налягане се съветва при рискови
пациенти с бъбречна дисфункция или ниско артериално налягане.
Започва се с ниска доза (табл. 9) и се повишава до поддържащи дози с установена
ефективност от големи проучвания (табл. 8).
При значително влошаване на бъбречната функция лечението се прекъсва.
Да се избягват калий-съхраняващи диуретици при началото на терапията.
Да се избягват нестероидни противовъзпалителни средства или coxibs.
Да се определят артериалното налягане, бъбречната функция и електролитите 1-2 седмици
след повишаването на всяка доза, на 3 месеца и впоследствие на 6-месечни регулярни
интервали.
Следните пациенти би трябвало да бъдат на специални грижи:
• Случаи на СН с неизвестна етиология
• Систолно артериално налягане <100 mmHg
• Серумен креатинин >150 μmol/L
• Серумен натрий <135 μmol/L
•	Тежка сърдечна недостатъчност
•	Клапна болест на сърцето като първична причина.
Табл. 10. Препоръчвани процедури за започване на АСЕ-инхибитор или ангиотензин-рецепторен блокер* (*ESC Guidelines, 2004).
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Регулярен мониторинг на бъбречната функция се препоръчва:
1. преди, 1-2 седмици след всяко повишение на дозата и на 3-6 месечен интервал;
2. когато дозата на АСЕ-инхибитора се повишава или се добавят други медикаменти, напр. алдостеронов антагонист или ангиотензин-рецепторен блокер;
3. при пациенти с преживяна в миналото или настояща бъбречна дисфункция или
електролитни нарушения трябва да се правят по-чести контролни изследвания;
4. по време на всяка хоспитализация.
Повишено внимание трябва да има при пациенти с ниско систолно артериално
налягане или серумен креатинин над 250 μmol/L. При пациенти със систолно налягане под 100 mmHg АСЕ-инхибиторната терапия би трябвало да започва под специални медицински грижи. Лека ортостатична хипотония може да настъпи. Ниските
артериални налягания (< 90 mmHg) по време на АСЕ-инхибиторна терапия са приемливи, ако пациентът е асимптоматичен.

Начално диуретично лечение
Бримкови диуретици или тиазиди. Винаги назначени в добавка към АСЕ-инхибитор.
Ако GFR* <30 ml/min, да не се прилагат тиазиди, с изключение на случаите, при които
терапията се предписва синергично с бримкови диуретици.
Инсуфициентен отговор:
- повишаване на дозата на диуретика;
- комбиниране на бримков диуретик и тиазид при персистираща ретенция на течност:
добавя се бримков диуретик два пъти дневно, при тежка СН се добавя метолазон с
често измерване на креатинин и електролити;
- калий-съхраняващи диуретици: триамтерен, амилорид, спиронолатон;
- прилагане само ако хипокалиемията персистира след започване на терапия с АСЕинхибитори и диуретици;
- започване 1 седмица с назначение на ниски дози; проверка на серумния калий и креатинин
след 5-7 дни и титриране според повторна проверка на всеки 5-7 дни, докато нивото на
калия се стабилизира.
Табл. 11. Диуретици при лечение на сърдечната недостатъчност (ESC Guidelines, 2005). *GFR
– гломерулна филтрационна степен
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Диуретици
Бримкови диуретици, тиазиди и метолазон
Диуретиците са необходими за симптоматично лечение, когато има обременяване с течност и манифестация като белодробен застой или периферни отоци.
Приложението на диуретици резултира в бързо подобряване на задуха и повишение
на физическата поносимост (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
Няма контролирани, рандомизирани опити, които да оценят ефекта на диуретиците върху симптомите и преживяемостта. Диуретиците винаги би трябвало
да бъдат прилагани в комбинация с АСЕ-инхибитори и β-блокери, ако се понасят (клас
на препоръка I, ниво на доказателство С).
Детайлни препоръки и големите странични ефекти на диуретиците са дадени
в табл. 11 и 12.
Бримковите диуретици, тиазидите и метолазонът се използват в различните
стадии на лечението на сърдечната недостатъчност. В сравнение с контролни
групи, при пациентите, лекувани с диуретици, е редуциран рискът за влошаване на
сърдечната недостатъчност и е подобрен физическият толеранс. Налице е също
тенденция към по-ниска смъртност в малки проучвания (Faris R. et al. Int J Cardiol
2002;82:149-158). Леката СН може да бъде лекувана с тиазиден диуретик, но, ако СН
се влошава, бримков диуретик обикновено е необходим. В еквивалентни дози всички бримкови диуретици продуцират сравнимо повишение на диурезата. Болните с

тежка СН често се нуждаят от повишени дози бримкови диуретици. Това може да
бъде причинено от влошаване на бъбречната функция или намалена стомашно чревна абсобрция на фуроземид. При тези случаи замяната на фуроземид с торасемид
може да бъде решението, защото бионаличността на последния бримков диуретик
не се редуцира при болни със СН (Vargo DL, et al, Clin Pharmacol Ther. 1995;57:601-609).
Поради по-добрата абсорбция на торасемид може да се постигне по-стабилно диуретично лечение с редуциране на повторни хоспитализации по повод на СН (Murray
MD. et al. Am J Med. 2001;111:513-520). Интравенозното приложение и по-специално
продължителната интравенозна инфузия на бримков диуретик също често преодолява диуретичната резистентност (Dormans TP et al J Am Coll Cardiol 1996;28:376382).
Тиазидните диуретици са по-малко ефективни, ако гломерулната филтрационна степен пада под 30 ml/min, състояние, което е често наблюдавано при пациенти в напреднала възраст и със СН. При тежка СН тиазидите имат синергичен
ефект с бримкови диуретици и може да бъдат използвани в комбинация (Channer
KS et al Br. Heart J 1994;71:146-150). Вероятно тази комбинация е с повишена ефикасност и по-малко странични ефекти при увеличаване на дозата на бримковия
диуретик.
Металазонът е мощен диуретик, който често се използва като медикамент на
последния резерв, добавен към бримкови диуретици, обаче той не е достъпен във
всички европейски страни, включително и у нас. Влошаване на бъбречната функция
и хипонатремия може да настъпи като последица на свръхупотреба на бримкови
диуретици или диуретични комбинации.
Калий-спестяващи диуретици
Калий-спестяващите диуретици би трябвало да се прилагат само при персистираща хипокалиемия въпреки АСЕ-инхибиция или при тежка СН въпреки комбинаMaxимална
препоръчвана
дневна доза (mg)
Бримкови диуретици

Начална доза (mg)

Фуроземид

Буметанид
Торасемид

20 – 40

250 – 500

0.5 – 1

5 – 10

5 – 10

100 – 200
Тиазиди
10

Бендрофлуметиазид 2.5
Хидрохлоротиазид
25
Метолазон
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Индапамид

2.5

50 – 75
10

хипокалемия,
хипомагнезиемия,
хипонатриемия
хиперурикемия,
глюкозен интолеранс
алкално-киселинно нарушение
хипокалемия,
хипомагнезиемия,
хипонатриемия
хиперурикемия,
глюкозен интолеранс
алкално-киселинно нарушение

5
Калий-съхраняващи диуретици
+ АСЕI
- АСЕI
+ АСЕI
- АСЕI
Амилорид
2.5
5
20
40
хиперкалиемия, обрив
Триамтерен
25
50
100
200
хиперкалиемия
Спиронолактон
12.5 – 25 50
50
100 - 200 хиперкалиемия, гинекомастия,
болка в гърдите
Табл. 12. Диуретици (орални): дози и странични ефекти. ACEI – ACE-инхибитор
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Бета-адреноцепторни антагонисти (бета-блокери)
• Бета-блокерите се препоръчват за лечението на всички пациенти с NYHA клас
II – IV при стабилна, лека, умерена и тежка СН с исхемична и неисхемична кардиомиопатия и редуцирана левокамерна изтласна фракция (ЛКИФ) на стандартно
лечение, включващо диуретици и АСЕ-инхибитори, с изключение на тези, които
имат контраиндикации за бета-блокери (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
• Бета-блокерната терапия редуцира хоспитализациите (всички сърдечносъдови и сърдечна недостатъчност), подобрява функционалния клас и води
до по-слабо изразена СН. Този полезен ефект беше постоянно наблюдаван в
подгрупи на различна възраст, пол, функционален клас, ЛКИФ и исхемична и
неисхемична етиология (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
• При пациенти с левокамерна систолна дисфункция с или без симптоматична
СН, след остър миокарден инфаркт, дълготрайна бета-блокада се препоръчва като добавка към АСЕ-инхибицията за редуциране на смъртността (клас
на препоръка I, ниво на доказателство В) (The CAPRICON randomized trial Lancet
2001;357:1385-1390).
•	Разликите в клиничните ефекти могат да бъдат налице между различни бетаблокери при пациенти със СН (The Beta-Blocker Evalution. Bucindold in patients
with advanced CHF. N. Engl J Med 2001;344:1659-1667; Poole-Wilson PA et al COMET
randomized controlled trial. Lancet 2003;362:7-13). Според получените данни само
бизопролол, карведиол, метопролол сукцинат и небиволол могат да бъдат препоръчвани (клас на препоръка I, ниво на доказателство А).
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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цията на АСЕ-инхибиция и ниска доза спиронолактон (клас на препоръка III, ниво на
доказателство С).
Калиевите добавки са по принцип неефективни при това състояние (клас на
препоръка III, ниво на доказателство С).
Повечето пациенти на диуретици за СН се лекуват също и с АСЕ-инхибитор.
Наскоро комбинацията от калий-спестяващи диуретици и АСЕ-инхибитори беше определена като потенциално опасна. Едно малко, контролирано проучване показа, че
назначаването на спиронолактон в дози, които резултират в диуреза и натриуреза
(напр. 50-100 мг), може да доведе до бърза редукция на теглото без хиперкалиемия
при болни, които не отговарят на бримкови диуретици и АСЕ-инхибитори (van Vliet
AA et al AM J Cardiol. 1993;71:21A-28A).
По-ниските дози на спиронолактон не се считат като К+-съхраняващи медикаменти. Понастоящем К+-съхраняващите диуретици, като триамтерен, амилорид
и релативно високи дози на спиронолактон, трябва да се прилагат само ако има
персистираща диуретик-индуцирана хипокалиемия, въпреки придружаваща АСЕ-инхибиторна терапия или тежка СН въпреки АСЕ-инхибитор плюс ниска доза спиронолактон. Същата рестрикция би трябвало да се прави при случай на непоносимост
на АСЕ-инхибиция и заместваща терапия с ангиотензин-рецепторни блокери. Оралната калиева добавка е по-малко ефективна за поддържане на телесните калиеви
депа при диуретично лечение. По принцип прилагането на всички калий-спестяващи
диуретици би трябвало да се мониторира чрез повторни измервания на серумния
креатинин и калий.
Практическият подход се състои в измерването на нивата на серумния креатинин и калия на всеки 5-7 дни след започване на лечението, докато стойностите
се стабилизират. След това измерванията би трябвало да се правят на всеки 3-6
месеца.
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• Обширна информация сега е достъпна относно допълнителната стойност
на бета-блокерите, прибавени към основна терапия с АСЕ-инхибитори, ако се
понасят. В няколко големи рандомизирани плацебо-контролирани опити беше
установена дълготрайна редукция на смъртността при лечение с карведилол, бизопролол и метопролол сукцинат. Намалява се общата смъртност,
сърдечно-съдовата смъртност, внезапната смъртност и смъртността,
която е причинена от прогресия на СН при болни с функционален клас II – IV.
В тези проучвания бета-блокерната терапия редуцира също хоспитализациите (обща, сърдечно-съдова и сърдечна недостатъчност), подобрява функционалния клас и води до по-слабо изразена СН в сравнение с групите на плацебо.
Този полезен ефект е бил трайно наблюдаван в подгрупите с различна възраст, пол, функционален клас и исхемична или неисхемична етиология (клас на
препоръка I, ниво на доказателство А) (Erdmann E, et al Eur Heart Fail 2001;3:469479).
Обаче подобрението на левокамерната систолна функция не води до константно по-добър физически капацитет, вероятно поради негативните хронотропни ефекти на β-блокерите.
Редуцирането на смъртността и хоспитализациите беше демонстрирано при
редица β-блокери в терапията на застойната СН, но големината на лечебния ефект
може да бъде различна между отделните β-блокери. В опитът SENIORS небиволол
значимо редуцира комбинацията от смърт или сърдечно-съдова хоспитализация при
стари пациенти с редуцирана и запазена левокамерна изтласна фракция (Flather MD
et al SENIORS. Eur Heart J 2005;26:215-225).
В едно голямо проучване не е установена сигнификантна полза на преживяемостта при лечение с буциндолол (The Beta-Blocker Evaluition on Survival Trial Investigators
N. Engl J Med 2001;344:1659-1667). Директно сравнение мужду карведилол и метопролол тартарат беше съобщено в Carvedilol or Metoprolol European Trial (COMET)
(Poole-Wilson P M et al Lancet 2003;362:7-13). В този двойно сляп опит с рандомизирани паралелни групи в продължение на повече от 58 месеца беше установена обща
смъртност 34 % за карведилол и 40 % за метопролол (hazard ratio 0.83 [95 % Cl 0.74
– 0.93] р = 0.0017). Обратно, комбинираната крайна точка от смъртност и обща
честота на хоспитализациите не показва разлика между двете сравнявани терапевтични групи (74 % за карведилол и 76 % за метопролол, р=0.122).
Опитът COMET дава по-нататъшна подкрепа за използването на документираните/проучените бета-блокери, титрирани в проучвания. Поради това метопролол тартарат не се препоръчва за прилагане при лечение на застойната СН в дози,
използвани в опитът COMET. Само бизопролол, карведилол и метопрол сукцинат
могат да бъдат препоръчани на сегашния етап на лечение на хронична СН (клас на
препоръка I, ниво на доказателство А).
Започване на терапия с бета-блокери
Тъй като действието на бета-блокерите може да бъде бифазно с дълготрайно подобрение, възможно предшествано от начално влошаване, бета-блокерите
трябва да бъдат започнати под внимателен контрол. Началната доза трябва да
бъде малка и да се повишава бавно и прогресивно до целевата доза, използвана
в големите клинични опити. Повишаването на дозата постепенно (Up-titration)
би трябвало да се адаптира към индивидуалните отговори. Анализът на ефектите спрямо дозата в проучванията MERIT (Wikstrand J et al MERIT-HF J Am Coll
Cardiol 2002;40:491-498) и CIBIS II (Simon T, et al Eur Heart J 2003;24:532-559) също
показаха редукция на смъртността при групите с по-ниски дози. Дори ниската
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доза на бета-блокер е с по-добър резултат спрямо лечението без бета-блокер.
Поради това въвеждането на бета-блокери би трябвало да бъде опитано дори
ако титрационният период бъде удължен.
Бета-блокерите могат да редуцират СН често екстензивно, може временно
да се индуцира миокардна депресия и преципитиране на сърдечна недостатъчност. Освен това, бета-блокерите могат да инициират или екзацербират бронхиална астма и да причинят периферна вазоконстрикция. В табл. 13 са дадени препоръчваните процедури за прилагането на бета-блокери в клиничната практика и
контраиндикации. В табл. 14 е показана титрационната схема на медикаментите,
използвани най-често в проведените проучвания.
Следните болни би трябвало да бъдат поставени на специални грижи:
а) тежка сърдечна недостатъчност клас III/IV;
б) неизвестна етиология;
в) релативни контраиндикации: асимптомна брадикардия и/или ниско артериално
налягане;
г) непоносимост на ниски дози;
1. Пациентът би трябвало да бъде на базисна терапия с АСЕ-инхибитор, ако той не е противопоказан.
2. Пациентът би трябвало да бъде в релативно стабилно състояние, без необходимост от
интравенозна инотропна терапия и без белези на маркантна ретенция на течност.
3.	Започва се с много ниска доза (табл. 14) и се титрира нагоре до поддържащи дози, които
са били ефективни в големите проучвания. Дозата може да бъде удвоена на всеки 1-2 седмици, ако предшестващата доза е била понасяна добре. Повечето болни могат да бъдат
лекувани извън болница.
4. Преходно влошаване на сърдечната недостатъчност, хипотония или брадикардия могат
да настъпят по време на титрационния период или след него.
а) Мониторинг на болния за данни на симптоми на сърдечна недостатъчност, ретенция
на течност, хипотония и симптоматична брадикардия.
б)	Ако има влошаване на симптомите първо трябва да се повиши дозата на диуретиците
или на АСЕ-инхибитора, временно би трябвало да се редуцира дозата на бета-блокера,
ако това е необходимо.
в) При наличие на хипотония първо трябва да се редуцира дозата на вазодилататорите,
дозата на бета-блокера също би трябвало да се редуцира, ако това е необходимо.
г)	Редуциране или прекъсване на медикаменти, които могат да понижат сърдечната честота при наличие на брадикардия; редуциране на дозата на бета-блокерите, ако това е
необходимо, но прекъсване на бета-блокера може да се направи само ако това е безспорно необходимо.
д) Винаги трябва да се обмисли отново да се започне бета-блокерна терапия и/или да се
повиши дозата на бета-блокера, когато болният се стабилизира.
5.	Инотропна подкрепа, ако е необходима за лечение на декомпенсация при болни на бета-блокада, фосфодиестеразните инхибитори би трябвало да се предпочитат, защото техните ефекти не се антагонизират от бета-блокерите.
Табл. 13. Препоръчвана процедура за започване на бета-блокер при СН (ESC Guidelines, 2005)
Първа доза (mg)

Повишение
(mg/дневно)
2.5; 3.75; 5; 7.5; 10

Целева доза
(mg/дневно)
10

Титрационен
период
Седмици - месец
Седмици - месец

Бизопролол
1.25
Метопролол
12.5 / 25
25; 50; 100; 200
200
сукцинат CR
Карведилол
3.125
6.25; 12.5; 25; 50
30
Седмици - месец
Небиволол
1.25
2.5; 5; 10
10
Седмици - месец
Табл. 14. Начална доза, целева доза и схема за титриране на бета-блокерни медикаменти, използвани при нови, големи контролирани проучвания. Дневна честота на назначение както
в проучванията, реферирани тук.
Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Бета-блокер

д) предишно приложение на β-блокер и прекъсване поради поява на симптоми;
е) суспекция за бронхиална астма или белодробна обструктивна болест.
Контраиндикации за бета-блокери при пациенти
със сърдечна недостатъчност:
а) бронхиална астма;
б) тежка бронхиална болест;
в) симптоматична брадикардия или хипотония.
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Алдостерон-рецепторни антагонисти
•	Алдостерон-рецепторни антагонисти се препоръчват в добавка към АСЕ-инхибитори, бета-блокери и диуретици при напреднала сърдечна недостатъчност
(NYHA клас III-IV) за подобрение на преживяемост и болестност (клас на препоръка I, ниво на доказателство В).
•	Алдостероновите антагонисти се препоръчват в добавка към АСЕ-инхибитори и бета-блокада при СН след миокарден инфаркт с левокамерна систолна дисфункция и белези на СН или диабет за редуциране на смъртност и болестност
(клас на препоръка I, ниво на доказателство В).
• Въпреки че спиронолактон беше развит като диуретичен медикамент в по-високи дози, сега беше установено, че алдостеронът има важна роля в патофизиологията на СН. Той повишава съдовата и миокардната фиброза, калиевата
и магнезиевата загуба, симпатикусовата активация, парасимпатикусовата инхибиция и барорецепторната дисфункция. АСЕ-инхибиторите инсуфициентно
подтискат циркулиращите алдостеронови нива.
Проучването RALES относно смъртността показа, че ниската доза спиронолактон (12.5 – 50 mg) на върха на лечението с АСЕ-инхибитор, бримков диуретик и
дигоксин, маркантно и прогресивно подобрява преживяемостта на болни с напреднала сърдечна недостатъчност (NYHA клас III-IV), независимо от етиологията (Pitt,
B. et al. N. Engl. J Med 1999;341:709-717). При тази доза спиронолактон няма значим
диуретичен ефект. Смъртността от прогресираща СН и внезапната сърдечна
смърт бяха редуцирани в проучването RALES и въпреки че само 11% от пациентите приемаха бета-блокер, смъртността се редуцира значимо в тази преспецифицирана подгрупа. Дали спиронолактон (алдостеронов антагонист) е с доказана полза
при пациенти с клас II сърдечна недостатъчност или асимптоматична левокамерна
дисфункция остава да бъде установено.
В опитът EPHESUS се включват 6 632 болни с редуцирана левокамерна изтласна фракция и сърдечна недостатъчност (или диабет) след миокарден инфаркт (Pitt,
B et al N Engl J med 2003;348:1309-1321). Този опит е използван еплеренон, който
блокира селективно минералкортикостероидния рецептор, а не глюкокортикоиден,
прогестеронов или андрогенов рецептор. В EPHESUS ефектът на еплеренон в доза
• Прилагат се при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност (NYHA клас III-IV), въпреки
лечение с АСЕ-инхибитор/диуретик.
• Определя се серумния калий (трябва да бъде <5 mmol/l) и креатинин (трябва да бъде <250
μmol/l).
• Добавка на ниска доза спиронолактон, 12.5-25 mg, или еплеренон, 25 mg дневно.
• Определя се серумния калий и креатинин след 4-6 дни.
•	Ако в даден момент серумният калий достигне 5-5.5 mmol/l, редуцирайте дозата с 50%.
Спиране на алдостероновия антагонист, ако серумният калий е >5.5 mmol/l.
•	Ако след 1 месец симптомите персистират и има нормокалиемия, да се повиши дозата на
спиринолактон до 50 mg дневно. Определяне на серумния калий/креатинин след 1 седмица.
Табл. 15. Назначения и дозиране на алдостероновите антагонисти (спиринолактон, еплеренон)
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от 25–50 mg дневно демонстрира 15% значима редукция на смъртността, както и
намаление на броя на пациентите, хоспитализирани за сърдечна недостатъчност.
Находките бяха също доказателни за редуциране на случаите с внезапна смърт, специално при пациенти с левокамерна изтласна фракция <30%. Безопасният профил
на еплеренон е по-добър в тази връзка, че той не повишава риска от гинекомастия.
Назначението и дозите на алдостероновите антагонисти са представени в табл.
15.
Странични ефекти на спиронолактон
Ако се развие болезнена гинекомастия (10% в проучването RALES), може да възникне необходимост от прекъсване на терапията със спиронолактон. Спиронолактон и еплеренон повишават риска от тежка хиперкалиемия, но се редуцира рискът
от хипокалиемия, което подчертава необходимостта от мониторинг (Svensson, M.
et al BMJ 2003;327:1141-1142). Поради това, първите опити със спиронолактон и
еплеренон изключваха пациентите със серумен креатинин >221 μmol/l (2.5 mg/dl) и
серумен калий >5 mmol/l. Когато спиронолактон беше използван по-широко, беше
съобщено за повишен риск от хиперкалиемия (Juurlink, DN. et al N J Med 2004;351:543551).

АРБ спрямо плацебо
При симптоматични болни със застойна сърдечна недостатъчност, непонасящи АСЕ-инхибитори поради кашлица, симптоматична хипотония или бъбречна
дисфункция, кандесартан значимо редуцира сърдечно-съдовата смъртност и болничната хоспитализация за сърдечна недостатъчност и честотата на прекъсване
на проучването на медикамента е еднаква с тази на плацебо (Grandger CB, et al The
CHARM – Alternativ Trial. Lancet 2003;362:722-776). При всички пациенти със симптоматична СН, независимо от основната терапия с АСЕ-инхибитор или β-блокерна терапия, кандесартан редуцира общата смъртност специално при тези с левокамерна
систолна дисфункция (Young J.B. et al The CHARM Trials. Circulation 2004;110:2618Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Ангиотензин II-рецепторни блокери
за пациенти с левокамерна систолна дисфункция
•	Ангиотензин II-рецепторните блокери (АРБ) могат да бъдат използвани като
алтернатива на АСЕ-инхибиторите при симптоматични пациенти, които не
понасят АСЕ-инхибитори за намаляване на болестността и смъртността (клас
на препоръка II а, ниво на доказателство В).
• При остър миокарден инфаркт с белези на сърдечна недостатъчност или левокамерна дисфункция АРБ и АСЕ-инхибиторите имат еднакви или еквивалентни ефекти върху смъртността (клас на препоръка I, ниво на доказателство
А).
•	АРБ може да бъдат приложени в комбинация с АСЕ-инхибитори при пациенти,
които остават симптоматични за редуциране на смъртността (клас на препоръка II а, ниво на доказателство В).
При пациенти с клас III по NYHA, които остават симптоматични въпреки терапия с диуретици, АСЕ-инхибитори и бета-блокери, няма дефинитивно доказателство дали добавката на АРБ или алдостеронов антагонист ще редуцира в по-голяма
степен хоспитализациите за сърдечна недостатъчност или смъртност. Първоначалните проучвания и впечатления относно потенциалното негативно взаимодействие между АРБ и бета-блокери не бяха потвърдени от нови проучвания при
болни след миокарден инфаркт или сърдечна недостатъчност.

2625). Освен това, болничните хоспитализации за хронична СН са били значително
редуцирани (Pfeffer MA et al Lancet 2003;362:759-766). В друг опит валсартан подобрява значимо комбинираната крайна цел на болестност и смъртност само в малка подгрупа болни, нелекувани с АСЕ-инхибитор (Maggioni, AP et al J Am Coll Cardiol
2002;40:1414-1421; Pfeffer MA et al Lancet 2003;302:759-766).
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АРБ спрямо АСЕ-инхибитори
Директното сравнение на двата класа медикаменти беше проведено в проучването еlite II при застойна СН и показа, че Losartan не е ефективен колкото
каптоприл, но честотата на прекъсване на лечение поради странични ефекти е
била редуцирана при лечение с Losartan (Pitt B, et al ELITE II. Lancet 2000;355:1582-1587).
Заедно с по-малки проучвания, мета-анализът показа еднаква ефекасност на двата
медикамента при редукция на смъртност и болестност (Coletta, AP et al: CHARM,
BASEL, EUROPA and ESTEEM Eur J Heart Fail 2003;5:697-704). Две проучвания изследват
АРБ срещу АСЕ-инхибиция при болни след миокарден инфаркт с левокамерна дисфункция или белези за СН. Директното сравнение на лозартан с каптоприл показва,
че лозартан не е толкова ефективен колкото каптоприл за редуциране на общата
смъртност (Dickstein, K. et al The OPTIMAL randomized trial, Lancet 2002, 360:752-760),
докато валсартан, въпреки че не е по-ефикасен, е толкова ефективен по отношение на редуциране на смъртността, колкото и каптоприл (Pfeffer MA et al N Engl J
Med 2003;349:1893-1906).
АРБ, добавени към терапия с АСЕ-инхибитори
Добавката на АРБ към провеждана терапия с АСЕ-инхибитори при пациенти,
оставащи симптомни, води до понижение на смъртност и болестност. В проучването Val-HeFT добавката на валсартан към базисната терапия, включваща
АСЕ-инхибитори, редуцира сигнификантно хоспитализациите за СН и подобрява
физикалната и симптомната находка на СН и качеството на живот (Cohn JN et al
N Engl J Med 2001;345:1667-1675). В проучването CHARM добавката на кандесартан
към лечение с АСЕ-инхибитори значимо редуцира главните изходни състояния,
сърдечно-съдовата смърт или хоспитализациите за изострена СН с 15 % и всеки
компонент на посоченото съчетание при болни с редуцирана левокамерна изтласна фракция (MaMurray J.J. et al CHARM trial Lancet 2003;362:767-771). Тези резултати,
заедно с мета-анализите (Jong, P et al J Am Coll Cardiol 2002;39:463-470; Coletta, AP,
et al CHARM, BASEL, EUROPA and ESTEEM Eur J Heart Fail 2003;5:697-704), показват
значителна полза от двойната инхибиция на ренин-ангиотензиновата система
чрез АСЕ-инхибиторите и ангиотензин II-рецепторна блокада при болни с остатъчна симптоматика при лечение само с АСЕ-инхибитор. По-високата честота
на прекъсване на лечението поради замайване/хипотония, подтисната бъбречна
функция или хиперкалиемия в двете проучвания при пациентите с комбинирана
медикация показва необходимостта от внимателен мониторинг на артериалното налягане, бъбречната функция и калиевите нива при тези пациенти. В проучването VALIANT при болни след миокарден инфаркт с левокамерна дисфункция
или СН, комбинацията на АРБ с АСЕ-инхибитор има еднакъв ефект в сравнение с
монотерапия с всеки от медикаментите, но беше свързана с по-висока честота
на странични ефекти. По-високата честота на прекъсване на лечението поради
замайване/хипотония, бъбречно подтискане или хиперкалиемия в в двете проучвания при комбинираното рамо показва необходимостта от внимателно мониториране на артериалното налягане, бъбречната функция и калиевите нива при
тези пациенти. При състояние след миокарден инфаркт с левокамерна дисфунк184
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ция или СН (VALIANT) комбинацията от АРБ с АСЕ-инхибитор има еднакъв ефект в
сравнение с лечение с всеки медикамент поотделно (монотерапия), но беше свързана с по-висока честота на странични ефекти.
АРБ и бета-блокери
Ранни проучвания, включващи ELITE II и Val-HeFT, показват тенденция към негативен ефект на комбинацията лосартан с β-блокер или валсартан с АСЕ-инхибитор и β-блокер. Обаче такива взаимодействия не бяха наблюдавани в проучването
OPTIMAL при болни след миокарден инфаркт за комбинацията лосартан с β-блокер
в проучването CHARM с комбинацията кандесартан с АСЕ-инхибитор и β-блокер
при застойна СН и проучването VALIANT за комбинацията валсартан с каптоприл
и β-блокер.
Поради това няма доказателства, че комбинацията АРБ с β-блокер или АРБ,
АСЕ-инхибитор и β-блокер имат влошаващ ефект при СН и при състояния след миокарден инфаркт.
Дозиране на ангиотензин II-рецепторните антагонисти
Фактът, че по-малките дози лозартан, използвани в проучванията ELITE II и
OPTIMAL (целева доза 50 mg) не бяха така ефективни, както тези на АСЕ-инхибитора каптоприл, докато високите дози на кандесартан (целева доза 32 mg един път
дневно) или валсартан (до 160 mg два пъти дневно) бяха свързани със значително подобрение на сърдечно-съдовата болестност и смъртност (CHARM добави и
алтернатива) или сърдечна недостатъчност и болестност (Val-HeFT) на върха на
повишение на дозата на АСЕ-инхибитора, създаде хипотезата, че високите целеви
дози на АРБ са необходими, за да дадат полезен ефект при лечение на хронична СН
или да бъдат толкова ефективни, колкото са АСЕ-инхибиторите при това състояние (табл. 16).
Започването и мониторирането на АРБ, които са дадени в табл. 16, са еднакви
с процедурите за АСЕ-инхибиторите.
Сърдечни глюкозиди
Сърдечните глюкозиди са показани при предсърдно мъждене и при симптоматична сърдечна недостатъчност, резултат най-често на левокамерна дисфункция.
Сърдечните глюкозиди забавят камерната честота, с което подобряват камерната функция и симптоматика (клас на препоръка I, ниво на доказателство В).
•	Комбинацията на дигоксин и бета-блокада е с предимство пред всеки от тези
два медикамента поотделно при болни с предсърдно мъждене (клас на препоръка II а, ниво на доказателство В) (Khand AU et al J am Coll Cardiol 2003;42:19441951).

Лечение на камерната дисфункция
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Медикамент
Дневна доза (mg)
Документирани ефекти върху болестност/смъртност
Кандесартан
4-32
Валсартан
80-320
Също достъпни
Епросартан
400-800
Лосартан
50-100
Ирбесартан
150-300
Телмисартан
40-80
Табл. 16. Съвременни достъпни ангиотензин II-рецепторни антагонисти – дозировки.
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• Дигоксин няма ефект върху смъртността, но може да редуцира хоспитализациите, специално при влошаване на СН и хоспитализации при болни със СН,
причинена от левокамерна систолна дисфункция и синусов ритъм, лекувани с
АСЕ-инхибитори, бета-блокери, диуретици, а при тежка СН - спиронолактон
(клас на препоръка II а, ниво на доказателство А).
Дигоксин и дигитоксин са най-често използваните сърдечни глюкозиди. Те имат
еднакви фармакологични ефекти, но различни фармакологични профили. Елиминацията на дигоксин е бъбречна. Обратно, дигоксин се метаболизира в черния дроб и е
по-малко зависим от бъбречната функция, потенциално полезен при бъбречна дисфункция и при пациенти в напреднала възраст. Клиничните опити през последните
години се провеждат главно с дигоксин.
В проучването DIG се включват 6 800 пациенти с ИБС и неисхемични кардиомиопатии с лека до умерена СН. Дълготрайното лечение с дигоксин не подобрява
преживяемостта. Освен това, малкото понижение на риска от смърт от СН се
заличава от повишението на риска от смърт по други причини. Значима редукция
беше установена по отношение на броя на хоспитализациите поради влошена СН,
както и от всички причини на хоспитализации и общия брой на хоспитализации на
пациент (DIG – trial N Engl J Med 1997;336:525-533). Друго проучване съобщава, че подобър ефект се наблюдава при серумен дигоксин <0.5 mg/ml в сравнение с >9 mg/ml
(Rathore SS et al JAMA 2003:289:871-878). Главната полза и индикация за дигоксин при
СН е редуцирането на симптомите и подобрението на клиничния статус и с това намаление на риска от хоспитализация за СН без повлияване на преживяемостта
(Hood, WP et al J Card Fail 2004;10:155-164).
Контраиндикациите за приложението на сърдечни глюкозиди включват брадикардия, AV-блок II и III степен, синдром на болния синусов възел (sick sinus syndrom),
каротис синус синдром, WPW-синдром, хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, хипокалиемия и хиперкалиемия, тъй като те могат да повишат появата на
малигнени аритмии.
Дигоксин
Обичайната дневна орална доза на дигоксин е 0.125-0.25 mg, ако серумният креатинин е в нормални граници (при стари хора 0.0625-0.125 mg, понякога 0.25 mg). Не
е необходима натоварваща доза, когато се лекуват хронични състояния. Лечението
може да започне също с 0.25 mg два пъти дневно за 2 дни. Бъбречната функция и
плазменият калий винаги би трябвало да се определят преди започване на лечението. При бъбречна недостатъчност дневните дози би трябвало да бъдат редуцирани според тежестта на бъбречната недостатъчност. Дигоксиновият клирънс се
доближава близко да креатининовия клирънс Последният би трябвало да се измерва
или калкулира както е показано в табл. 17.
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Вазодилатиращи медикаменти при ЗСН
Те нямат специфична роля при лечението на застойна СН (клас на препоръки III,
ниво на доказателство А).
Cackroft and Guant: Краетининов клирънс (ml/min) =
(140 – възраст) х телесно тегло (kg) x 1.22 / серумен креатинин (μmol/l)
Стойностите би трябвало да се редуцират с 15% за жени.
The s’MDRD
Креатининов клирънс (ml/min) 1.73 m2 = 186.3 х (screat) – 1.154 x (възраст) – 0.203
За жени ажустиране с х 0.742 (редукция от 25%)
Табл. 17. Калкулиране на модифицирания креатининов клирънс. screat = S – creatinine in μmol/L.
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Хидралазин – изосорбид динитрат
Вазодилатиращите медикаменти могат да бъдат използвани като добавъчна
терапия при лечението на СН. При случаи на непоносимост на АСЕ-инхибитори и
АРБ, комбинацията хидралазин/нитрати може да бъде опитана (клас на препоръка I,
ниво на доказателство В).
Релативно високи дози хидралазин (до 300 mg/дневно) в комбинация с високи
дози изосорбид динитрат (до 160 mg/дневно) без АСЕ-инхибиция може да имат някакви полезни ефекти върху смъртността, но не и на хоспитализациите за СН (Cohn
J N et al N Engl. J Med 1986;314:1547-1552). При тези дози комбинацията повишава
физическия толеранс повече от този при лечение е еналаприл (Cohn J N et al N Engl.
J Med 1991;325:303-310). В популация на африкано-американски пациенти назначението на 1-2 таблетки 3 пъти дневно във фиксирана дозова комбинация на изосорбид
динитрат, 20 mg, и хидралазин, 37.5 mg, редуцира смъртността и болестността и
подобрява качеството на живот (Taylor AL, et al N Engl J Med 2004;351:2049-2057).
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Нитрати
Нитратите могат да се използват като добавъчна терапия за ангина пекторис или намаляване/премахване на задух (клас на препоръка II а, ниво на доказателство С). Липсват данни, които да показват, че оралните нитрати подобряват
симптомите на хронична СН или при остра екзацербация на задух.
Ранно развитие на хемодинамичен толеранс (тахифилаксия към нитрати при
чести дози на 4-6 часа), но е по-малък при интервала от 8-12 часа или в съчетание с
АСЕ-инхибитори или хидралазин.

Лечение на камерната дисфункция
и хроничната сърдечна недостатъчност
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Сърдечна недостатъчност,
ендотелна дисфункция и диабет
Проф. Младен Григоров
II МБАЛ, София
Какво е определението на сърдечна недостатъчност (СН)?
СН има при:
• наличие на симптоми за СН (задух, умора, отоци) в покой или при физическо
натоварване;
• обективни данни (вкл. ехографски) за сърдечна дисфункция (систолна или диастолна) в покой;
• отговор на лечението (когато диагнозата е съмнителна).
Първите два критерия (симптоми и обективни данни) са задължителни, а третият (отговор на лечението) – не, т.е. само той не е достатъчен.








С какво ни предизвиква СН?
рисковите фактори водят до СН;
увеличената смъртност;
влошеното качество на живот;
трайните морфологични промени;
засега не можем да спрем СН (вкл. поради апоптозата);
огромните разходи за лечение – до 2% от общите.

Какво е ендотелна дисфункция?
Ендотелната дисфункция представлява патологична реакция на съдовия ендотел към:
 физични стимули;
 химични стимули;
 нервно-хормонални стимули.
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Ендотелът е входна врата на:
 атерогенезата;
 тромбообразуването.
Защо?
1.	Ендотелът е метаболитно активна повърхност, която контролира физиологичния внос на холестерол.
2.	Излишъкът се компенсира чрез елиминиране на мембранния холестерол от
HDL.
3.	Ендотелът контролира:
- вноса на макрофагите;
- цитокините;
- възпалението;
- оксидативните процеси.
Следователно, при здрав ендотел:
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-

холестерол прониква, но само колкото е необходим;
не се окислява;
не се образува атером от поглъщането му от макрофагите;
атеромът не се възпалява.
Т.е., атерогенезата е ограничена!!!
Ендотелът контролира и вазомоторния тонус:
NO → ендотелин; дилатация → спазъм
Контролирани от ендотела са и други вазоактивни вещества: ацетилхолин,
простациклин, ангиотензин II, простагландини и др.
Следователно, при здрав ендотел няма:
 атеросклеротична плака;
 съдова стеноза
- стабилна;
- нестабилна.
 вазоспазъм.
Ендотелната дисфункция води до образуването на атеросклеротични плаки.
атеросклероза → ИБС → СН
СН се причинява в 65% от ИБС.
Следователно има пряка връзка между:
ендотелна дисфункция → атерогенеза → ИБС → СН
Допирни точки на ендотелната дисфункция и СН са:
 непроменливите (възраст и пол) и
 променливите (ДЛП, тютюнопушене, диабет) рискови фактори.
са едни и същи за ендотелна дисфункция
ИБС
СН
Следователно съществува пряка патофизиологична зависимост между ендотелна дисфункция, атеросклероза, ИБС, сърдечна недостатъчност.
Тази зависимост е много по-изразена при диабет.
Защо?
 Диабетът “атакува” кръвообращението откъм микроциркулацията.
	Атеросклерозата атакува кръвообращението откъм големите съдове.
 Микроциркулацията диктува поведението и на големите съдове, и на сърцето.
	Инсулинът е физиологичен вазодилататор.
Зависимостта: диабет → ИБС → СН
е от изключително значение в патогенетичен и лечебен аспект.
Защо се появи нуждата от понятието “метаболитен синдром”?
1. Атерогенеза	ИБС + МСБ;
2. Зависимостта на атерогенезата от рисковите фактори;
обезитас
Диабет

АХ и ДЛП

микроциркулация

големи
артериални
съдове

HDL
инсулинова
резистентност
кр. захар>_ 6,2 mmol/l

АН >_140/90 mm Hg

HDL >1, 3 mmol/l
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АХ

TГ >_ 1.7 mmol/l

фиг. 1. Метаболитният синдром е в основата и на острите и на хроничните засягания
на прицелните органи:

фиг. 2
Сърдечна недостатъчност,
ендотелна дисфункция и диабет
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3. Взаимното повлияване на рисковите фактори (адитивен ефект);
4. Новите терапевтични възможности за забавяне на атерогенезата (фиг. 1).
Т. е., метаболитният синдром включва физиологични показатели, свързани с
инсулиновата резистентност. Защо (фиг. 2, 3, табл. 1)?
Диабет тип II, инсулинова резистентност
Инсулинът е физиологичен вазодилататор
P = Q x Rc; Р = налягане; Q = дебит; Rc = периферно съдово съпротивление
Налягането зависи изключително от Rc.
АХ е най-честото добавено усложнение при диабет.
- при диабет честотата на АХ е 1,5-3 пъти по-висока;
- при 35% от пациентите със ЗД има АХ;
- при ЗД над 50-годишна възраст честотата на АХ е 50%;
- 75% от пациентите със ЗД имат АН>140/90 mmHg.
Причини за връзката АХ - ЗД
 инсулинова резистентност;
 хиперинсулинемия;
 задръжка на Na+;
 общи генетични фактори (фиг. 4, 5).
Данни за диабета и ССЗ
 Диабетът елиминира разликата между половете в ССЗ.
 Сърдечната диабетна невропатия конкурира исхемичната кардиомиопатия.
 “Тихата” миокардна исхемия е 2 пъти по-честа при диабет.
 При диабет ИБС протича с дифузни изменения и е по-честа.
ICD-9
WHO
2000
1998
Interational
World
Classification
Health
of Diseases Organization
Инсулинова
резистентност
Хипо-HDL-C
Хипертония
Хипер-TG
Централно
затлъстяване
Нарушен
глюкозен толеранс
Захарен диабет
Хипер-LDL-C

•

AHA
2001
American
Heart
Association

IDF
2000
International
Diabetes
Federation

ADA
2001
American
Diabetes
Association

ATP III
2001
Adult
Treatment
Panel III

•
•
•

♦
♦

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

♦

•

•

•

♦
♦

♦
♦

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

♦
♦
♦

•
•
•

•
•

♦

– включен в дефиницията

♦

♦ – извън дефиницията

Табл. 1. Съвременни дефинициина MetS
Очертава се триъгълник за съдово ремоделиране:

Инсулинова
резистентност

обезитас

Диабет тип II
(инсулинова резистентност)
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Промяна
в адаптацията
Симпатикотония
АХ

ДЛП, т.е. HDL

вазоспазъм
задръжка на Na+
ендотелна дисфункция

Да ги разгледаме отделно!

фиг. 3
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РААС

 При диабет ВСС е по-честа.
	Реваскуларизационните процедури при диабет по-често подлежат на нови засягания.
	ИБС и МСБ са по-чести при диабет.
Диабетът е независим рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания.
Смъртност на 10 000 за една година
Обща смъртност
ССЗ
ОМИ
МБС
Други
табл. 2

Без диабет
53,20
22,88
17,05
1,75
4,08

С диабет
160,13
85,13
65,91
6,72

Всички използвани при лечението на СН β-блокери (бизопролол, небиволол, метопролол, карведилол) и АСЕ-инхибитори в някаква степен въздействат и на ендотелната функция.
За някои от тях разполагаме с повече данни в тази насока.
Кои са те?
от АСЕ-инхибиторите – квинаприл,
от β-блокерите - карведилол и небиволол.
Квинаприл най-мощно предизвиква ендотел-зависима вазодилатация (TREND,
BANFF). След 6-месечно приложение той изразено подобрява коронарната ендотелзависима вазодилатация.
Проучването TREND е проведено с коронарографии. На мястото на стенозата
е провокиран вазоспазъм с ацетилхолин. Последният е физиологичен вазодилататор, но на мястото на стенозата предизвиква вазоконстрикция. При приложение
на квиналаприл след 6 месеца този вазоспазъм не се наблюдава (фиг. 6).
Квинаприл е АСЕ-инхибитор, който може да се препоръча при СН. Квинаприл е
АСЕ-инхибитор, който едновременно подобрява и СН, и ендотелната дисфункция.
Съвременното лечение на СН е невъзможно без β-блокери. Защо?
Чрез β-блокери се постигат следните ефекти:
- понижение на VO2 и сърдечна честота;
- понижение на частично възстановяване на β1 / β2;
- понижение на дисрегулацията на β1-рецепторите;
- понижение на стреса върху ЛК стена;
- понижение на КДНЛК и белодробния застой;
- понижение на кардиомегалията;
- понижение на TNF;
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Плацебо
Ach 10 -4 mol/L

Accupro
Ach 10 -4 mol/L

ЗД типІІ
Преди
лечение
ЗД типІ

0-7

фиг. 5

TREND:
Сравнителни
ангиографии

Честота на АХ при диабетици (%) –
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(%)

Mancini GBJ, et al.
Circulation. 1996;
94:258-265.
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понижение на ендотелина;
понижение на колагена в интерстициума;
понижение на апоптозата;
повишение на ФИ на ЛК;
Всичко това води до клинично подобрение:
 понижение на аритмиите и ВСС;
 удължаване на живота и понижение на смъртността с 27–34%;
 повишаване на ФИ с 8–10%;
 намаляване на хоспитализациите с 26–37%.
β-блокери, използвани при СН

препарат
бизопролол
метопролол
небиволол
карведилол (����������
Dilatrend�)
Табл. 3

β1-блокада β2-блокада α1-блокада вазодилатация
++
++
++
++

0
0 (+)
0
++

0
0
0
++

0
0
+(���
NO)
++

антиоксидантно
действие
0
0
0
++

Следователно единствено карведилол притежава и четирите действия - β1-,
β2- , α1– блокада и антиоксидантен ефект, като по отношение на вазодилатацията
се конкурира с небиволол.
За карведилол при СН има 8 многоцентрови проучвания, в които е наблюдавана:
COPERNICUS (2800 болни с IV функционален клас СН и ФИ<25%) - понижена
смъртност с 35% и честота на хоспитализациите с 31%.
CAPRICORN (1900 болни след ОМИ с ФИ<40%) - понижена ВСС с 25% и риск от
нов ОМИ с 41%.
COMET (3000 болни във II – III функционален клас на СН, сравнение между метопролол, 100 мг, и карведилол, 50 мг) - понижение при карведилол на смъртността
с повече от 10%, на риска от инсулт с 67%, на риска от ОМИ с 20%, на риска от
новопоява на диабет – с 22%.
Други проучвания:
CARMEN карведилол превъзхожда еналаприл и трябва да го предшества;
CHRISTMAS карведилол ограничава хибернирания миокард;
SWEDIC карведилол подобрява диастолната дисфункция;
COLA – II карведилол се понася много добре от възрастни над 70г. с ФИ<40%.
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Проучване GEMINI
Сравнява карведилол и метопролол при АХ и диабет тип 2.
Сходни нива на АН се постигат с 35 mg карведилол и 265 mg метопролол на
фона на терапия с АСЕ-инхибитори или АТ-2-РБ.
Гликемичният контрол се поддържа, инсулиновата резистентност и микроалбуминурията намаляват.
Карведилол и ендотелна дисфункция
Има доказателства, че карведилол подобрява ендотелната дисфункция.
Какво означава това?
При съдовете с атеросклеротична плака физическото усилие причинява динамична вазоконстрикция.
Причина: ендотелна дисфункция вследствие на оксидативен стрес.
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повишената ендотелзависима вазодилатация води до миокардна исхемия, т.е.
намалява тази вазоконстрикция.
С какво се доказва ефектът на карведилол върху ендотелната функция?
С повишение на поток-зависимата вазодилатация на a. brachialis при прием на
карведилол.
A. brachialis е единствената, която не се засяга от атеросклероза. Методиката
за поток-зависима (ендотел-зависима) вазодилатация използва именно това.
Има ли биохимичен маркер за доказване на антиоксидантния ефект?
Това са плазмените нива на реактивните субстанции на тиобарбитуровата
киселина, които са маркер за оксидативен стрес и които значително намаляват
след дълготраен прием на карведилол.
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Заключение
СН и ендотелната дисфункция са взаимосвързани и обуславящи се състояния.
В основата на тази зависимост стои ИБС. “Входна врата” за ИБС е ендотелната
дисфункция. Съвременното лечение на СН изисква прилагането на АСЕ-инхибитор
и β-блокер. Квинаприл (Accupro) и карведилол (Dilatrend) много добре покриват съчетанието на СН с ендотелна дисфункция (с или без диабет)

Сърдечна недостатъчност,
ендотелна дисфункция и диабет
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НЕФРОПРОТЕКЦИЯ ПРИ БОЛНИ СЪС
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Доц. Боряна Делийска
Нефрологична клиника, МБАЛ „Царица Йоанна”
Честотата на бъбречната недостатъчност в световен мащаб „алармиращо„
нараства. Основна причина за нея са диабетът, артериалната хипертония и първичните бъбречни заболявания. В този аспект благоприятно въздействие би имала
лечебна стратегия за забавяне на хода на бъбречното увреждане едновременно с
провеждане на първична профилактика на заболяванията, при които е установено,
че увреждат бъбречната функция. Такава стратегия включва програма за промяна
в начина на живот с оглед предотвратяване на развитието на диабет и хипертония, агресивно лечение на вече установена хипертония, определяне на оптимална
комбинация от антихипертензивни медикаменти и използване на лекарства с ренопротективен ефект.
Въпреки препоръките за лечение на хипертонията, 64% от възрастните пациенти в Съединените щати не достигат оптималното систолно АН, 26% не достигат оптималното диастолно АН и 73% не достигат оптималното систолно и
диастолно АН.
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Бъбреци при хипертония - причина или жертва?
Бъбреците са богато кръвоснабдени, като тяхната съдова мрежа е високо специализирана и адаптирана към регулаторната им функция. Във връзка с това при
съдови заболявания с различна етиология настъпват функционални и структурни
промени в бъбреците, като влошената им функция често е израз на първично съдово заболяване. По тази причина терапията на основната съдова патология и съпътстващото бъбречно увреждане подобрява хода на болестта.
При хипертония в бъбреците настъпват:
функционални промени – гломерулна хипертония и хиперфилтрация, ендотелна дисфункция, намаляване на ГФ, протеинурия;
структурни изменения – мезангиално-клетъчна пролиферация, промяна в
гломерулната базална мембрана, вътребъбречно възпаление и развитие на бъбречна склероза и фиброза. Бъбречната функция намалява по-бързо при хипертоници,
отколкото при нормотензивни пациенти. Ако систолното АН е над 200����������
mmHg������
, рискът от развитие на бъбречна недостатъчност е 48 пъти по-голям, отколкото при
систолно АН под 120 �����������������������������������
mmHg�������������������������������
. Ако диастолното АН е над 120 ��������������������
mmHg����������������
, рискът от ХБН
е 31 пъти по-изразен, отколкото при АН под 70 mmHg�
�����.
Хипертония, протеинурия и бъбреци	
Хипертонията и протеинурията са независими фактори, причиняващи прогресивно намаляване на бъбречната функция. Бъбречното заболяване може да е както причина, така и последица от системната хипертония. Овладяването на АН
намалява риска от сърдечно-съдови и от бъбречни заболявания. Същевременно медикамент, който коригира АН и намалява протеинурията, би имал подчертано ренопротективен ефект. Протеинурията е израз на първично бъбречно заболяване
194

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

или резултат от промени в бъбреците от първична хипертония е “нефротоксична” и причинява допълнителни структурни и функционални промени на реналната
функция.
Микроалбуминурията (30-300 мг/дн) и макроалбуминурията корелират с АН и
са белег за повишена сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Спадането на
протеинурията намалява риска от сърдечно-съдови и бъбречните заболявания.
Серумният креатинин също представлява прогностичен критерий за сърдечно-съдова смъртност. Пациентите с първична хипертония трябва системно да се
изследват за бъбречни изменения, като ефикасността на антихипертензивното
лечение се съобразява с бъбречната функция и структура.
Първичните съдови заболявания увреждат бъбрека и бъбречната дисфункция
може да бъде причина за хипертония. Това настъпва по 3 механизма: освобождаване
на ренин и активиране на РАС, промени в натриевия баланс и обема на извънклетъчната течност и промяна в освобождаването на вазодилататори.

Хипертонията като комплекс от сърдечно-съдови
и метаболитни нарушения и връзката Є с бъбречните заболявания
Хипертонията рядко съществува като самостоятелно повишено артериално
налягане. По-често тя се представя като комплекс от сърдечно-съдови и метаболитни нарушения: връзка на АН със сърдечно-съдови инциденти, дислипидемии, които увеличават риска от коронарни инциденти, нарушен глюкозен толеранс, обезитас, ранни промени във функционалния бъбречен резерв, левокамерна дисфункция,
нарушения в артериалното кръвообращение. Много от тях са независим рисков
фактор, което дава възможност да се изясни защо хипертонията често е свързана
със сърдечно-съдови заболявания и развитие на атеросклероза.
НЕФРОПРОТЕКЦИЯ ПРИ БОЛНИ
СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Ефекти на ангиотензин II
Основните ефекти от АТII са поява на хипертония, протеинурия, хиперфилтрация, отделяне на кислородни радикали, хемокини, повишен синтез и намалено разграждането на колаген, повишена апоптоза, промени в бъбречните тубули и гломерули, променено ниво на азотния оксид и метаболни ефекти. АТII има основна роля
при хемодинамичните и нехемодинамичните механизми на бъбречните заболявания.
Затова той е и основна цел на лечението за предотвратяване на прогресията на
реналните увреждания. Инхибиторите на РАС намаляват гломерулната хиперфилтрация, пропускливостта на гломерулния филтър, преминаването на протеини и
предотвратяват гломерулните и тубуло-интерстициални промени от протеинурията. Тези медикаменти ограничават нефротоксичния ефект на АТII. Ренопротективният ефект е време-зависим и се наблюдава независимо от степента на бъбречната недостатъчност.
Намаляването на АН с 20 �����������������������������������������������
mmHg�������������������������������������������
или с повече при пациенти с тежка хипертония (>160/100 �����������������������������������������������������������������
mmHg�������������������������������������������������������������
) и напреднали бъбречни изменения е достатъчно за спадане на
протеинурията. При болни с по-леки бъбречни увреждания блокирането на РАС е
задължително за възстановяване на нормалната бъбречна функция.
При точно отчитане на АН в експериментални условия при животни се установява, че бъбречната протекция, осъществявана чрез РАС, е пропорционална на
намаляването на АН, като съществуват данни и за независима от АН ренопротекция.
Както първичните сърдечно-съдови заболявания имат неблагоприятен ефект
върху бъбречната функция, така и хроничната бъбречна недостатъчност е независим рисков фактор за кардиоваскулаторни увреждания и смъртност.

Изследване на пациент с хипертоничен синдрОм
по отношение на бъбречно засягане
При изследване на пациент с хипертония е задължително отдиференцирането
на първична от вторична хипертония. Уместно е уточняването на степента на
засягане на останалите таргетни на повишеното АН органи. За отчитане на измененията в бъбрека се препоръчва изследването на протеинурия и уринен седимент,
серумен креатинин и креатининов клирънс. Задължително е изследване в аспект на
допълнителни рискови фактори.
Ренопротективна терапия
Цели на антихипертензивната терапия при хронично бъбречно заболяване според ������������������
K�����������������
/����������������
DOQI������������
�����������
Guidelines� ������
on����
���
BP� ������������������������������������������������������������
management��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
and����������������������������������������������
���������������������������������������������
antihypertensive�����������������������������
����������������������������
treatment�������������������
������������������
in����������������
���������������
CKD������������
, 2003, са:
намаляване на АН, забавяне на прогресията на бъбречното заболяване, намаляване
на риска от ССЗ.
Дефиниция – хемодинамични - ефекти върху АН, метаболитни - ефекти върху
липидите и глюкозния метаболизъм, подтискане на пролиферативните промени в
съдовете
Диуретици b-блокери
Са-ант.
АСЕ-и
a-блокери
АРБ
Хемодинамични
+
+
+
+
+
+
Метаболитни
0
0
+
+
Антипролиферативни
0
0/+
+
+
+
+
Основни характеристики на групите лекарства. + е положителен ефект, – е негативен
ефект, 0-неутрален ефект
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Коя група медикаменти имат изразен ренопротективен ефект все още е в процес на изясняване. Възможно е те да се прилагат като монотерапия или като комбинация. Въпреки хипертоничния синдром използването им трябва да се започне след
уточняване на бъбречната функция, което ще даде възможност да се определи
най-подходящият медикамент и да се прецизира неговата доза.
Бета-блокери
Бета-адренергичните рецепторни блокери са ефикасни при пациенти с ренин-зависима хипертония. Ефективността на тази група лекарства е свързана с
антихипертензивния им ефект във връзка с ß1-рецепторна блокада на сърцето с
последващо понижение на сърдечната честота, намалява се отделянето на ренин
от бъбреците, ограничава се пресорният ефект на ангиотензина, подтиска се централния вазомоторен център.
Неселективните бета-блокери подтискат мускулната гликонеогенеза и могат
да причинят хипогликемия при болни със захарен диабет и дислипемии. Новите високоселективни ß1-блокери като бизопролол (���������������������������������������
Concor���������������������������������
) и др. са без подобни странични
ефекти, което дава възможност да се използват при диабетици. Тъй като този
медикамент се метаболизира през черния дроб и през бъбреците, не се налага дозата му да се намалява при пациенти с ХБН и при хора в напреднала възраст. Високо
селективните ß1-блокери са със значително по-слаби странични ефекти по отношение на промяна в дихателния капацитет, еректилната дисфункция, физическите
възможности и менталното състояние на болните в сравнение с неселективните
бета-блокери. При лечение с бизопролол на недиабетно болни с хипертония е установено, че ГФ не се променя и той е ефективен антихипертензивен медикамент,
който запазва бъбречната хемодинамика даже и при по-краткотрайно лечение. Той
подобрява гломерулната склероза с 29% и съдовите изменения със 71%.
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АСЕ-инхибитори
През последните 15 г. се установи, че тази група медикаменти, освен високата
ефективност по отношение понижението на АН, имат и определен ренопротективен и кардиопротективен ефект. Освен директен антихипертензивен ефект чрез
въздействие върху АТ ������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������
, те блокират алдостероновата секреция и подобряват
ендотелната функция. Ренопротективният им ефект е свързан с намаляване на
гломерулното капилярно налягане чрез дилатация на еферентните артериоли, ограничават директните съдови промени и експресията на растежен фактор, с което
се ограничава мезангиално-клетъчната пролиферация в гломерулите. С подобряване
на ендотелната дисфункция се повишава селективността на гломерулния филтър
и намалява протеинурията, забавя се нефросклерозата, гломерулната апоптоза и
бъбречната фиброза
Калциеви антагонисти
Калциевите антагонисти са мощни вазодилататори. Те се свързват и блокират ������������������������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������������������������
-тип калциеви канали. Това намалява навлизането на Са в клетките на гладката
мускулатура и причинява релаксация и вазодилатация. Някои от по-новите генерации на тези медикаменти са с изразен атеропротективен и антиоксидантен ефект
и намаляват окислението на LDL��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
и на мембранните липиди, като по този начин подобряват ендотелната дисфункция. Недихидропиридиновите калциеви антагонисти
намаляват протеинурията и по този начин оказват ренопротективен ефект, като
нормализирането на АН и протеинурията корелира със забавяне на прогресията на
бъбречните увреждания.
В експериментални условия се установява, че и някои от дихидроперидиновите
калциеви антагонисти (амлодипин) ограничават развитието на бъбречната фиброза, забавя гломерулосклерозата и тубуло-интерстициалните промени и натрупването на извънклетъчен матрикс, като по този начин предотвратяват прогресията на бъбречните промени.
В едногодишно проспективно проучване по отношение на ренопротективния
ефект на амлодипин е отчетено, че той е ефикасен колкото и АСЕ-инхибитор. Комбинацията на АСЕ-инхибитор с недихидропиридинови калциеви блокери по-значимо
намалява протеинурията и подобрява бъбречната функция, отколкото самостоятелното приложение на отделните медикаменти.
Ангиотензин рецепторни блокери (АРБ)
АРБ са относително нова група антихипертензивни медикаменти с изразен
ренопротективен ефект. Прилагането им заедно с АСЕ-инхибитори дава по-голяма
възможност за блокиране на действието на АТ������������������������������������
II���������������������������������
, подобряване на пропускливостта
на гломерулите, интрареналната хемодинамика и намаляване на протеинурията.
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В заключение може да се обобщи, че протекцията на сърдечно���������������
-��������������
съдовите и бъбречните заболявания вървят ръка за ръка.

НЕФРОПРОТЕКЦИЯ ПРИ БОЛНИ
СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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доц. Цветелина Танкова
Клиника по диабетология, КЦЕГ, СБАЛЕНГ, София
Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в Европа, като
честотата им прогресивно се увеличава. Сред модифицируемите сърдечно-съдови
рискови фактори са захарен д������������������������������������������������
иабет, артериална хипертония, тютюнопушене, дислипидемия, затлъстяване. Хората с метаболитен синдром и захарен диабет, които
се ���������������������������������������������������������������������������
приемат за еквивалент на исхемична болест на сърцето (ИБС), се отнасят към
групата на високо-рисковите пациенти.
Метаболитният ����������������������������������������������������������
синдром има редица синоними – синдром
����������������������������
на инсулинова резистентност����������������������������������������������������������������
, плуриметаболитен синдром, смъртоносен квартет, с��������������
индром Х. ����
Светът е изправен пред епидемия от метаболитен синдром, честотата му прогресивно се увеличава, обхваща и младата възраст. Най-вероятни
��������������������������������
причини за това са
з����������������������������������������������������������������������������
астаряването на населението, урбанизацията, “западен” начин на живот с намалена физическа активност и нездравословно хранене, наднормено телесно тегло
и затлъстяване. Метаболитният синдром е свързан с лоша прогноза – рискът от
сърдечно-съдова смъртност е около 4 пъти по-висок при лица с метаболитен синдром в сравнение с останалата популация. ������������������������������������
Съществуват различни определения на
метаболитния синдром, но най-актуално е въведеното от Международната диабетна федерация (���������������������
IDF������������������
) през
����������������
май 2005 г.
Определение за метаболитен синдром:
обиколка на талията ����������������
>80 см (жени) и >94
������������������������������������������
см (мъже)�����������������������������
(за европейската раса) + наличие на поне 2 от следните фактори:
o кръвна захар >5.6�
����� ������
mmol/l
o артериално налягане >���������
130/85 mmHg�
�����
o триглицериди >1.7
����� mmol��
������
/�l
o HDL�����������������
-����������������
холестерол <1.��
�����
3 mmol������������������
����������������������
/�����������������
l����������������
���������������
(жени)
и <������
1.��
0 mmol���������
�������������
/��������
l�������
(мъже)
Метаболитният синдром, освен с посочените елементи, се характеризира и с
микроалбуминурия, протромботично състояние, намалена фибринолитична активност, ендотелна дисфункция��������������������������������������������������
, нискостепенно хронично възпаление, атерогенеза.
Той представлява ������������������������������������������������������������
патофизиологична единица, а не случайно съчетание на посочените заболявания.
Задължително условие за метаболитен синдром е наличието на висцерално
затлъстяване, което е свързано с редица метаболитни и сърдечно-съдови рискови
фактори като артериална хипертония, дислипидемия, захарен диабет, както и с
повишен риск от сърдечно-съдова смъртност. През 19��������������������������
98������������������������
г.
�����������������������
Американската кардиологична асоциация определи затлъстяването като главен модифицируем рисков
фактор за исхемична болест на сърцето.
Захарен диабет тип 2 се определя като “ИБС еквивалент”, тъй като рискът
от последващ сърдечно-съдов инцидент при хора с диабет е сходен с този на недиабетици с предшестващ сърдечно-съдов инцидент.
При захарен диабет и метаболитен синдром е налице т. нар. атерогенна
���������������
дис����
липидемична триада:
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o повишен�����������������������������������������������������������������
о ниво на��������������������������������������������������������
малките, плътни LDL������������������������������������
���������������������������������������
-�����������������������������������
частици����������������������������
. Нормалното ниво на �������
LDL����
-���
холестерола при захарен диабет може да е подвеждащо, тъй като при тези пациенти са водещи качествените промени – преобладават на брой малките, плътни частици, които �������������������������������������������������������
са по-атерогенни от големите���������������������������
частици поради �����������
повишена���
та
си склонност към �������������������������������������������������������
окисление, повишен съдов пермеабилитет, конформационни
промени в аро-В, намален афинитет към LDL-����������
��������������
рецептора�;
o ниско ниво на������������������
HDL��������������
-�������������
холестерол���
а;
o повишено ниво на триглицериди����
����������������
те��.
HDL��������������������������������������������������������������������
-холестеролът и триглицеридите са известни като независими сърдечносъдови рискови фактори. Ниските нива на �����������������������������������
HDL��������������������������������
-холестерола повишават риска от
ИБС дори при нормални нива на общия холестерол и на LDL��������������
�����������������
-холестерола��.�
Подход при метаболитен синдром
При метаболитен синдром е необходим агресивен комплексен подход към всички негови елементи – захарен диабет, затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемия. Трябва да се има предвид, че и контролът на захарния диабет не е само
контрол на нивото на кръвната захар. В миналото остана т. нар. глюкоцентричен
подход към заболяването. Понастоящем се приема, че подходът към захарния диабет трябва да е комплексен и да се контролират всички съпътстващи заболяването рискови фактори.
Контрол на кръвната захар
Основна цел на лечението на захарния диабет (������������������������������
�������������������������������
IDF���������������������������
) е������������������������
постигане на стойности
на кръвната захар, maxимално близки до тези на здрави лица:
o плазмена глюкоза на гладно – 4.4-6.1 mmol���
�������
/��l�
o постпрандиална плазмена глюкоза – 4.0-7.5 mmol���
�������
/��l�
o HbA1c <�����
6���
.5%
Различават се следните степени на гликемичен контрол:
Добър
≤6.5%
≤6.1 mmol/l
<7.5 mmol/l

Задоволителен
>6.5�
%
>6.��
1� ������
mmol/l
≥7.5 mmol/l

Лош
>7.5%
≥7.0 mmol/l
>9.0 mmol/l

Има данни, че покачването на ���
HbA1с над 6.5% ��������������������������������
e�������������������������������
свързано с риск от макроваскуларни усложнения на диабета, а над 7.5% -����������������������������������������
��������������������������������������
с риск от микроваскуларни усложнения.
Ето защо целта на лечението при захарен диабет е постигане на отличен гликемичен контрол - HbA
���1с под 6.5%.
Данните от Проспективното проучване на диабета във Великобритания
(������������������������������������������������������������������������������
United������������������������������������������������������������������������
Kingdom����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Prospective����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Diabetes�������������������������������������������
���������������������������������������������������
Study�������������������������������������
������������������������������������������
– UKPDS�����������������������������
����������������������������������
) недвусмислено показаха, че
подобряването на гликемичния контрол при захарен диабет тип 2, независимо с
какви средства е постигнато, значимо намалява риска от поява и прогресиране
на усложнения����������������������������������������������������������
та на заболяването. ��������������������������������������
Установено е, че всяко снижение на HbA
���1с с 1%
значимо намалява риска от всички усложнения на диабета.
Препоръчва се при лечението на захарен диабет тип 2 да се прилагат медикаменти, които имат и други благоприятни ефекти извън снижението на кръвната
захар, като например метформин, тиазолидиндиони, гликлазид и др. Благоприятното повлияване на инсулиновата резистентност и свързаните с нея рискови
фактори при приложение на метформин отрежда място на медикамента при метаболитен синдром, независимо от това дали има нарушения във въглехидратния толеранс или не.
Комплексен подход в терапията
на високо-рискови болни
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Показател
Н��
b�
А1с (%)
Плазмена глюкоза на гладно
Постпрандиална плазмена глюкоза

Контрол на липидите
Националната програма за обучение относно холестерола (�������������������
NCEP���������������
) и по-специално панелът за лечение на възрастни (���������������������������������������������
ATP������������������������������������������
III��������������������������������������
�����������������������������������������
) определи терапевтични препоръки при
метаболитен синдром, подчертавайки, че тази констелация от рискови фактори,
включваща и отклонения в липидите, е свързана с повишен риск от съдови инциденти.
Прицелните терапевтични нива по отношение на липидите при пациенти с
ИБС и ИБС еквиваленти са сходни. Поради това прицелните нива на тези показатели при метаболитен синдром и захарен диабет трябва да са:
o LDL�����������������
-холестерол������
<2.6 mmol���
�������
/��l�
o HDL������������
-холестерол >1.3
����� mmol�����������
���������������
/����������
l���������
(жени); >1.0
����� mmol���������
�������������
/��������
l�������
(мъже)
o Триглицериди <1.7
����� mmol���
�������
/��l�
Целта на антилипемичното лечение е нивото на LDL���������������������������
������������������������������
-холестерола да падне <2.6
�����
mmol����
/���l��.
С оглед на водещите нарушения се препоръчват:
o За снижаване на нивото на ��������������������������������������������������
LDL�����������������������������������������������
-����������������������������������������������
холестерола - статин (снижението на ����������
LDL�������
-холестерола със статин е свързано с намаление на сърдечно-съдовия риск);
o За повишаване на нивото на HDL��������������������������������������������
�����������������������������������������������
-�������������������������������������������
холестерола – никотинова киселина, фибрати;
o За снижение на нивото на триглицеридите – фибрати, статини;
Намалението на триглицеридите и увеличението на HDL��������������������
�����������������������
-холестерола е свързано с редуциране на сърдечно-съдовия риск при пациенти с клинично��������������
проявено
�������������
сърдечно-съдово заболяване.
Контрол на артериалното налягане
Прицелни нива на артериалното налягане при захарен диабет и метаболитен
синдром са:
o При нормална екскреция на албумин <13�����
��������
0����
/8��
0� mmHg
����
o При наличие на протеинурия (���������������������
>1�������������������
g������������������
/24 часа����������
) <1������
��������
25����
/���
75� ����
mmHg
Поведение при различни стойности на артериалното налягане при метаболитен синдром и захарен диабет
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Нормално артериално налягане
Промяна в стила на живот (изчаква се до 3 месеца)
Променен стил на живот + включване на медикамент

Систолно�������
(mmHg) Диастолно�������
(mmHg)
<���
130
<��
80
130-139
80-89
>140
>90

Началната терапия при артериално налягане ��������
>�������
140����
/80 ������������������������
mmHg��������������������
трябва да е с медикамент, за който е доказано, че намалява сърдечно-съдовите инциденти при захарен
диабет и метаболитен синдром – АСЕ-инхибитор, ангиотензин-рецепторен блокер
(АРБ), бета-блокер, диуретик или калциев антагонист. Всички пациенти с диабет и
артериална хипертония трябва да се лекуват с режим, включващ АСЕ-инхибитор
или АРБ. Обичайно се започва с монотерапия, но при болшинството от пациентите за постигане на прицелните нива на артериалното налягане се налага приложение на комбинирана терапия (два или повече медикамента в подходящи дози). При
исхемична болест на сърцето първи избор са бета-адренергичните блокери. След
миокарден инфаркт или левокамерна дисфункция бета-блокери и АСЕ-инхибитори са
особено полезни.
Контрол на телесното тегло
Пациентите със захарен диабет трябва да бъдат стимулирани за постигане
и поддържане на нормално телесно тегло - ИТМ < 25.0 kg��
����
/�
m2. Установено е, че дори
200

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

умереното снижаване на телесното тегло (�����������������������������������
������������������������������������
с 5
���������������������������������
до�����������������������������
�������������������������������
10%) �����������������������
може значимо да намали
риска от смъртност сред хората с усложнения на затлъстяването�������������
. Има
�����������
доказателства, че загубата на тегло може да окаже благоприятен ефект по отношение
на профилактика на две от най-честите усложнения на затлъстяването – захарен
диабет тип 2 и артериална хипертония��.

т е р а пи я

Контрол на тютюнопушенето
Тютюнопушенето трябва да се спре или поне да се доведе до минимум, тъй
като има данни за неблагоприятен ефект върху периферното инсулиново действие, т.е. за задълбочаване на наличната инсулинова резистентност при метаболитен синдром.
Метаболитният синдром е съчетание от сърдечно-съдови рискови фактори.
Той е свързан с повишена сърдечно-съдова болестност и смъртност. Среща се във
всяка възраст и честотата му прогресивно се увеличава. Необходим е комплексен
подход за контрол на множеството рискови фактори, което е изключително важно
за подобряване на прогнозата на пациентите.

Комплексен подход в терапията
на високо-рискови болни

201

КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ
НА ЦИТОХРОМ Р450-ЗАВИСИМИТЕ
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

т е р а пи я

Маг. фарм. Р. Симеонова, клиничен фармацевт
Катедра “фаркология и токсикология”, фармацевтичен факултет, МУ, София
Полимедикаментозната терапия на редица заболявания изисква по-детайлни
и задълбочени познания за съдбата на лекарствата в организма на болния, както
и възможностите за взаимодействия между тях. Ако по-голямата част от фармацевтичните (������������������������������������������������������������
in����������������������������������������������������������
vitro����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
) несъвместимости могат да бъдат забелязани от медицинския специалист, то взаимодействията между лекарствата, постъпили вече
в човешкия организъм, често пъти остават скрити за лекарите. Тези взаимодействия могат да се осъществяват на фармакодинамично и фармакокинетично
ниво. Най-трудно предвидими остават тези, които се осъществяват на ниво
лекарствена биотрансформация във фармакокинетичната фаза.
Крайната цел на биотрансформацията е получаване на по-хидрофилни продукти, които лесно да се екскретират. По-голяма част от известните лекарства са
липофилни и се метаболизират в организма, т.е. подложени са на ензимно катализирани реакции, в следствие на които се получават фармакологично активни или
неактивни водноразтворими метаболити. Тези процеси се извършват най-вече в
черния дроб. Там лекарствата претърпяват два типа реакции: реакции от първа
фаза – окисление, редукция и хидролиза. Образуват се продукти с хидроксилна
(-ОН), амино (-��������������������������������������������������������������
NH������������������������������������������������������������
) или карбоксилна (-СООН) група. Така получените метаболити
се подлагат на реакциите от втора фаза, при които се конюгират с глутатион,
глюкуронова, оцетна или сярна киселина. По този начин се получават водноразтворими продукти, които се екскретират от организма чрез урината, жлъчката
или фекалиите.
Реакции от I фаза се осъществяват под каталитичното действие на ензимната суперфамилия на цитохром Р450 (�����������������������������������������
CYP��������������������������������������
). Тези ензими са хем–съдържащи протеини, локализирани в мембраните на гладкия ендоплазматичен ретикулум в хепатоцитите.
Тази суперфамилия ензими е класифицирана във фамилии и субфамилии, в
зависимост от степента на сходство в аминокиселинната последователност,
формираща белтъчната част на ензима. Фамилиите се обозначават с арабски
цифри (���������������������������������������������������������������������
CYP������������������������������������������������������������������
2), субфамилиите с главна буква (���������������������������������
CYP������������������������������
2С), а всеки отделен изоензим
или неговия ген – също с арабска цифра (��������������������������������������
CYP�����������������������������������
2С9). Лекарственият метаболизъм се
осъществява главно чрез фамилиите 1, 2 и 3.
Съществуват фактори, които биха могли да повлияят биотрансформацията на дадено лекарство при отделните индивиди. Някои от тях са посочени в
табл. 1.
От съществено значение за евентуалното възникване на лекарствени взаимодействия е дали приложените едновременно медикаменти повлияват активността на лекарство-метаболизиращите ензимни системи (ЛМЕС), т.е. дали са
индуктори или инхибитори. Познанията за субстратите, инхибиторите и индукторите на изоензимите������������������������������������������������������
CYP��������������������������������������������������
дават възможност за предсказване на клинично зна202
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чими лекарствени взаимодействия.
Инхибиране на ЛМЕС може да настъпи по два основни механизма: компетитивен и некомпетитивен. Най-често лекарството-инхибитор се свързва компетитивно с активния център на ензима. Това зависи от афинитета, концентрацията и полуживота на медикамента. Напр. острата алкохолна консумация, както и
приемът на cimetidine������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
в еднократни дози инхибират лекарствения метаболизъм
за около 24 часа, докато при ������������������������������������������������
amiodarone��������������������������������������
инхибиторните взаимодействия се проявяват след месеци поради дългия му плазмен полуживот. Продължителността на
взаимодействие зависи и от времето на полуелиминиране на инхибитора.
Друг, по-рядко наблюдаван механизъм на ензимно инхибиране, е некомпетитивният. При него настъпва инактивиране на ензима. Продължителността на
този тип инхибиране е по-голяма и зависи от времето, необходимо за синтез на
ново количество ензим.
Индукция на ЛМЕС може да настъпи по три основни механизма: повишаване
на чернодробната циркулация, синтез на по-голямо количество ензимен белтък
или повишаване на ензимната активност. Продължителността на индукцията
зависи както от кинетиката на индуктора, така и от “полуживота” (�������������
turnover�����
) на
съответния ензим. Например рифампицините имат кратък полуживот и провокират ензимна индукция до 24 час, която продължава 4 дни след екскрецията на
лекарството. Скорост-лимитиращият фактор в този случай е биологичният живот (������������������������������������������
turnover����������������������������������
) на ензима. Дългият полуживот на ������������������������������������
phenobarbital�����������������������
(3-5 дни) предизвиква
индукция на микрозомалните системи, проявяваща се най-рано една-две седмици
след началото на приема.
Ще разгледаме значимостта на отделните изоензими за метаболитните лекарствени взаимодействия. На табл. 2 са представени някои от клинично значимите лекарствени взаимодействия.
12% ДРУГИ

13% CYP1A

20% CYP2C

5% CYP2D

50% CYP3A

Фиг. 1. Относително разпределение на изоензимите на цитохром р450
Засегнати изоензими
1А2; 2С; 2�������
D6�����
; 3А4
2С9; 2С19; 2�������
D6; 2Е1
1А2; 2Е1; 3А4
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Фактор
Съпътстващи лекарства
Генетичен полиморфизъм
Соматични фактори
(чернодробна функция, интестинален метаболизъм)
Храна
Тютюнопушене
Алкохолна консумация

1А2; 2Е1; 3А4
1А2; 3A4
2Е1

Табл. 1. Фактори, повлияващи активността на CYP���������
������������
при хора
КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА ЦИТОХРОМ Р450 -ЗАВИСИМИТЕ
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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CYP��
1�
A
Познати са два изоензима от тази фамилия – �����������������������������
CYP��������������������������
1�������������������������
A������������������������
1 и ��������������������
CYP�����������������
1����������������
A���������������
2. ������������
CYP���������
1��������
A�������
2 катализира метаболитното превръщане на caffeine��, �������������������������������������
mexiletine���������������������������
, propranolol��������������
�������������������������
, theophylline,
������������
някои трициклични антидепресанти и антипсихотични средства (табл. 2). Експресира се предимно в черния дроб, където количеството му е 13% от тоталното съдържание на цитохром (фиг. 1). Този ензим няма генетичен полиморфизъм.
Неговата активност може да бъде модулирана от фактори на околната среда
като цигарен дим, атмосферни замърсители, както и от някои зеленчуци (броколи, брюкселско зеле) и от храни, печени върху дървени въглища.
Инхибитори на ��������������������������������������������������������������������
CYP�����������������������������������������������������������������
1����������������������������������������������������������������
A���������������������������������������������������������������
2 са ciprofloxacin, c������������������������������������������
�������������������������������������������
larithromyci������������������������������
n�����������������������������
, erythromycin, t������������
�������������
iclopidine,
f������������
luvoxamine.
От своя страна �������������������������������������������������������
CYP����������������������������������������������������
1���������������������������������������������������
A��������������������������������������������������
1 е експресиран предимно екстрахепатално и е отговорен за метаболитното активиране на някои прокарциногени от околната среда, напр. цигарения дим.
CYP��
2С
Тази фамилия представлява около 20% от тоталното количество изоензими
Изоензим

CYP 1A2

CYP 2C9

CYP 2C19

CYP 2D6

CYP 2E1
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CYP 3A4

Субстрати
Mexiletine
Propranolol
Theophylline
R-warfarin
Fluvoxamine
Losartan
S-Warfarin
НСПВ
Fluvastatin
Rosuvastatin
Acenocumarol
Diazepam
Lanzoprazole
Omeprazole
Imipramine
Metoprolol
Propranolol
Bisoprolol
Propafenone
Mexiletine
Codeine
Thioridazine
Paracetamol
Ethanol
Enflurane
Isoflurane
Amiodarone
Са-антагонисти
Atorvastatine
Simvastatin
Lovastatin
Cyclosporine
Midazolam
Alprazolam

Инхибитори
Ciprofloxacin
Clarithromycin
Erythromycin
Ticlopidine
Fluvoxamine
Amiodarone
Fluconazole
Ticlopidine
Fluoxetine
Paroxetine
Ketoconazole
Fluoxetine
Fluvoxamine
Paroxetine
Ticlopidine
Amiodarone
Quinidine
Fluoxetine
Paroxetine
Sertraline

Индуктори
Полициклични
ароматни
въглеводороди
(тютюнопушене)
TCDD����������
(диоксин)
Phenobarbital
Rifampin

Disulfiram

Алкохолизъм
Isoniazid

Carbamazepine

Rifampin
Phenobarbital
Carbamazepine

Amiodarone
Carbamazepine
Clarithromycin
Глюкокортикоиди
Grapefruit juice
Phenytoin
Ginkgo�������
������
biloba
Rifampin�
Itraconazole
Жен-шен
Ketoconazole
Жълт кантарион
Fluconazole
Diltiazem
Verapamil
Табл. 2. Субстрати, инхибитори и индуктори на ензимите цитохром Р450, участващи в лекарствения метаболизъм:
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в черния дроб (фиг. 1). Субфамилията участва в биотрансформацията на около
20% от лекарствата. Съществуват 4 изоензима от тази група: CYP�������������
����������������
2С8, CYP�����
��������
2С9,
CYP�����������������������������������������������������������
2С18 и ����������������������������������������������������
CYP�������������������������������������������������
2С19, от които ����������������������������������
CYP�������������������������������
2С9 е в най-голямо количество.
CYP���
2С9
Тази изоформа представлява около 60% от цялата фамилия. Тя катализира
метаболизма на losartan��, i��������������������������������������
���������������������������������������
rbesartan�����������������������������
, f��������������������������
luvastatin����������������
, ��������������
rosuvastatin��, ����������
S���������
-��������
warfarin, някои сулфонилурейни антидиабетни средства, както и нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВ). Потенциални мощни инхибитори на CYP�������
����������
2С9 са fluoxetine��,
f�����������
luvoxamine�.
CYP����
2С19
В количествено отношение този изоензим представлява по-малко от 1%, от
количеството на тоталния ��������������������������������������������������
CYP�����������������������������������������������
2С. Той участва в биотрансформацията на инхибиторите на протонната помпа, антидепресантите, както и d����������������������
iazepam���������������
, p������������
ropranolol��,
R����������
-���������
warfarine.
CYP��
2�
D
Въпреки че количествено представлява едва 5-8% от чернодробните ензими�
CYP�����������������������������������������������������������������������
450, клиничната значимост на единствения изоензим CYP������������������
���������������������
2�����������������
D����������������
6 от тази субфамилия е голяма. Той метаболизира над 80 лекарства от различни фармакологични
групи – аналгетици, антиаритмични средства, трициклични антидепресанти,
селективни инхибитори на реъптейка на серотонина (���������������������������
SSRI�����������������������
), бета-блокери, стимуланти на ЦНС, халюциногени и др.
Инхибитори на този изоензим са SSRI, quinidine���
и h�����������
������������
aloperidol�, които забавят
метаболизма на propafenone�������������
, f����������
lecainide�, и повишават проаритмичния потенциал на
тези медикаменти.

CYP��
3А
Това е най-голямата фамилия изоензими, експресирана в основните метаболитни органи на човека: черен дроб и тънки черва. Тя катализира превръщането
на повече от половината от всички лекарства: блокери на калциевите канали, протеазни инхибитори, инхибитори на ��������������������
HMG�����������������
-����������������
CoA�������������
редуктазата ����������������������
(статини), имуносупресори, кортикостероиди и др. Основните четири члена на тази група са: CYP�����
��������
3А3,
CYP�������������������������������������������������������������������������
3А4, CYP�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
3А5 и �����������������������������������������������������������
CYP��������������������������������������������������������
3А7. Най-съществено значение за клиничната практика има
CYP�����
3А4.
Повече от половината от наличното в организма количество на CYP�������
����������
3А4 се
намира в стомашно-чревния тракт. Поради това много от субстратите се метаболизират преди достигането си до черния дроб и бионаличността им значително намалява. Това е основният изоензим на пресистемния метаболизъм.
Мощни индуктори на ����������
CYP�������
3А4 са барбитуратите, c����������������������������
arbamazepine����������������
, ��������������
rifampicine���
и
жълтият кантарион. Има данни, че жълтият кантарион увеличава експресията
на ����������������������������������������������������������������
CYP�������������������������������������������������������������
3А4 с около 40-50% и значително понижава плазмените нива на simvastatin��,
midazolam�������������
, cyclosporin,
����������� протеазните инхибитори. Мощни инхибитори на ����������
CYP�������
3А4 са
макролидните антибиотици (изкл. azithromycin���������������������������������
���������������������������������������������
), азолните антимикотици и сокът
КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА ЦИТОХРОМ Р450 -ЗАВИСИМИТЕ
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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CYP��
2�
E
Малко лекарства (инхалационни анестетици, �����������
paracetamol), както и етанола,
се метаболизират чрез CYP���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
2��������������������������������������������������
E�������������������������������������������������
1. Хроничната алкохолна консумация индуцира този
изоензим, докато острата инхибира ензима.

от грейпфрут. Те повишават плазмените нива на субстрати като domperidone��,
d�����������
roperidol��, ������������������������������������������������
sildenafil,�������������������������������������
калциеви антагонисти, статини и др. Повишената бионаличност на статините излага пациентите на значителен риск от миопатия и/или
рабдомиолиза.
Още през 1994 г. е отбелязано петкратното повишаване на плазмените нива
на f���������
elodipine при едновременния му прием със сок от грейпфрут. Доказано е, че
бергамотинът в този сок намалява експресията на ����������������������������
CYP�������������������������
3А4 както в черния дроб,
така и в тънките черва, което забавя метаболизма и повишава бионаличността
на калциевия антагонист. Всички дихидропиридинови калциеви антагонисти
(изкл. amlodipine), както и verapamil, но не и diltiazem, взаимодействат със сока от
грейпфрут.
Има данни, че статините, освен субстрати, в някои случаи са и инхибитори
на ����������������������������������������������������������������������
CYP�������������������������������������������������������������������
3А4. Те забавят метаболизма на оралните антикоагуланти и повишават
риска от кръвоизливи. Напоследък има съобщения за инхибиращото им влияние
(atorvastatin��) върху метаболизма на c����������
lopidogrel, чийто фармакологичен ефект се
осъществява чрез неговия активен метаболит.
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P-Гликопротеин, P�
��-gp
Взаимодействията на метаболитно ниво могат да настъпят още при резорбцията. P�- gp������������������������������������������������������������
е основна ефлуксна система, експресирана предимно в епителните клетки на червата. Неговата роля е да лимитира резорбцията на ксенобиотиците през мембраните на тънките черва. Спектърът от субстрати на тази
транспортна система е твърде разнообразен: антиаритмични средства, калциеви блокери, бета-блокери, протеазни инхибитори, антибиотици, имуносупресори
и др. Общото между тях е хидрофобният им характер и фактът, че повечето
от тях са субстрати и на CYP������������������������������������������������
���������������������������������������������������
3А4. Доказано е, че повечето индуктори и инхибитори на Р-���������������������������������������������������������������
gp�������������������������������������������������������������
модулират активността на този изоензим. Интересен инхибитор
(блокер) на Р-��������������������������������������������������������������
gp������������������������������������������������������������
е отново сокът от грейпфрут. Освен че инхибира CYP���������
������������
3А4, той
блокира и функцията на транспортния протеин, като по този начин повишава
бионаличността на лекарства като l�����������
ovastatin��, �������������
s������������
imvastatin��, �������������������������
midazolam����������������
, калциевите антагонисти и др.
От всичко казано до тук можем да направим извода, че много фактори са
отговорни за индивидуалния фармакологичен отговор на пациентите. От една
страна това са факторите, свързани директно с пациента – генетичен полиморфизъм, физиологично и патологично състояние, а от друга – факторите, свързани с лекарствата. От изключителна важност е всички те да се познават добре,
за да бъдат предвиждани евентуалните лекарствени взаимодействия и последиците от тях.
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Приложение на
кардиоселективните бета-блокери
в клиничната практика
Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Приложение на кардиоселективните
бета-блокери в клиничната практика
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Бета-блокерите са сред основните медикаменти за начало на лечение при
болните с новооткрита хипертония или при хипертония със съпътстваща
ИБС, ритъмни нарушения и др. Дълги години те бяха, заедно с диуретиците,
единствените медикаменти, предлагани за начало на лечението на
неусложнената хипертония поради значимите доказателства за редукция
на болестността и смъртността. Бета-блокерите са златният стандарт
на кардиопротекцията (предпазване на кардиомиоцита от токсичното
влияние на катехоламините), поради което влизат в терапевтичните схеми
при всички форми на коронарната болест на сърцето – както при болни с
остър или преживян миокарден инфаркт, така и при стабилна и нестабилна
ангина и тиха миокардна исхемия. Те са най-безопасните антиаритмици,
които са с доказан ефект за намаляване на риска от внезапна смърт
в резултат на камерна тахикардия и камерно мъждене, особено при
болните след миокарден инфаркт. Бета-блокерите влизат в началото на
терапевтичните схеми на болшинството ритъмни нарушения, особено
като се има предвид липсваща проаритмична активност (с изключение на
соталол).
Масовото приложение на кардиоселективните бета-блокери, при които
страничните ефекти са значително намалени, даде основание на клиницисти
и изследователи да се насочат към високо селективни представители на
този клас и към доказване на техните антихипертензивни, антиисхемични
и антиритъмни свойства, както и да се търси мястото им при лечение на
сърдечната недостатъчност при левокамерна дисфункция.
Сред високо селективните представители на кардио-селективните бетаблокери е и Bisoprolol (Concor), чиято кардиоселективност е няколко пъти поголяма от тази на atenolol и metoprolol. През последните повече от 15 години
е доказана неговата антихипертензивна и антиисхемична ефективност, а
проучването CIBIS II го определи като подходящ и за лечение на застойна
сърдечна недостатъчност при левокамерна систолна дисфункция.
Публикуваните през септември 2005 г. резултати от проучването CIBIS
III дори доказаха, че стратегията на приложение на bisoprolol с последващо
лечение с АСЕ-инхибитор е толкова ефикасна, колкото и стандартното
лечение с АСЕ-инхбитор с последваща терапия с бета-блокери при болните
със сърдечна недостатъчност при левокамерна систолна дисфункция. Като
високоселективен и ниско дозиран (средна днева доза от 5 мг), той може да
се прилага при високо-рискови болни с ХОББ и метаболитни нарушения без да
страх от влошаване на придружаващата патология. Поради относително
индиферентния ефект върху метаболитния профил на пациента с
хипертония, той е сред малкото бета-блокери, отговарящи на препоръките
на JNC 7 (2003 г.) за приложението им при болни със захарен диабет.
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Нуждата от правилното прецизиране на терапевтичните индикации на медикаментите за лечение на сърдечно-съдовите заболявания наложи през месец юни 2004
г. Европейското дружество по кардиология да публикува Експертно консенсусно
становище по приложението на бета-блокерите в клиничната практика. Този документ, незвисимо че е с препоръчителен характер, налага съобразяване на лекарите
от Европа с доказателствения материал за терапевтичните и профилактичните качества на бета-блокерите. Независимо че много повече се работи в областта на повлияване на системата ренин-ангиотензин-алдостерон, през последните десетилетия
се наблюдават значими научни открития за механизма на действие на някои терапевтични ползи от бета-блокерите. В някои изследвания се установяват благоприятни ефекти, свързани с периферна вазодилатация, обясняващи се извън блокиране на
бета-рецепторите (медиирани чрез азотен окис или чрез блокираене не алфа-рецептори). Голямо постижение за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност бе изясняването на ефектите на някои представители от класа при лечението на застойната
сърдечна недостатъчност, при ресинхронизаията на двете камери при сърдечна недостаъъчност, при значителното намаляване на внезапната сърдечна смърт.
Механизмите на действие на бета-блокерите не са напълно изяснени, но в
основата на обяснението на кардиопротекцията е предпазването от кардиотоксичността на катехоламините. Освен този много важен ефект, те притежават
и: 1) антихипертензивно действие – свързано с намаляване на сърдечния дебит,
подтискане на производството на ренин и респективно на ангиотензин II, блокиране на пресинаптичните α-адренорецептори, което увеличава освобождаването
на норадреналин от пресинаптичните нервни оконачания и намалява централната
вазомоторна активност; 2) антисхемична дейност – намалява миокардните нужди
от кислород чрез забавяне на сърдечната честота, миокардния контрактилитет,
систолното артериално налягане, а удължената диастола в резултат на забавената сърдечна честота може да увеличи миокардната перфузия; 3) намаляване на освобождаването на ренин и на производството на ангиотензин II и алдостерон след
блокиране на β1-адренорецепторите в юкстагломеруларните клетки на бъбрека; 4)
подобряване на левокамерната структура и функция, намаляване на камерната големина и увеличаване на фракцията на изтласкване. Бета-блокерите могат да подобрят сърдечната функция чрез: а) забавяне на сърдечната честота, удължаване
на времето за диастолно пълнене и на времето за коронарна диастолна перфузия,
б)намаляване на миокардната кислородна консумация, в) подобряване на миокардната енергетика чрез подтискане на катехоламин-индуцираното освобождаване на
свободни мастни киселини от мастната тъкан, г) ъп-регулация на бета-адеренорецепторите, д) намаляване на миокардния оксидативен стрес, е) антиаритмичен
ефект в резултат на директни сърдечни електрофизиологични ефекти��.�
Bisoprolol��������
(������
Concor®) е високо селективен β1-блокер. И тъй като селективността
е дозо-зависима, т.е. при високи дози тя може да намалее и дори да изчезне, при него
този нежелан дозов ефект практически няма опасност да бъде наблюдаван.
Клинично приложение на кардиоселективните бета-блокери
и в частност на Bisoprolol��������
������������������
(������
Concor®)
Артериална хипертония
В продължение на дълги години бета-блокерите бяха медикаментите на първи
избор при лечение на болните с неусложнена хипертония, както и задължителни при
лечението на хипертоници със съпътстваща исхемична блест на сърцето. През
последната година те отново са медикаменти на първи избор, но алтернатива на
лечение са още 5 групи антихипертензивни медикаменти. Бета-блокерите, и в част208
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ност кардиоселективните предствители на групата (атенолол, меторполол, бизопролол), са медикаменти на първи избор, сами или в комбинация с други лекарства,
при болни с хипертония и предшестващ миокарден инфаркт, при исхе�������������
м������������
ична бол����
е���
ст
на сърцето, аритмии или сърдечна недостатъчност (всички при сърдечна недостатъчност от диастолен тип и само Betaloc������������������������������������������
�������������������������������������������������
ZOK��������������������������������������
�����������������������������������������
,�������������������������������������
bisoprolol��������������������������
������������������������������������
(������������������������
Concor������������������
)�����������������
и nebivolol�����
��������������
при
����
налична систолна дисфункция����������������������������������������������������
)���������������������������������������������������
, асимптомна левокамерна дисфункция, диабет, висок
риск от коронарна болест.
Постмаркетингови проучвания от периода 1986-1990 г. доказват дозо-зависимия антихипертензивен ефект на �������������������������������������������������
bisoprolol���������������������������������������
(�������������������������������������
Concor�������������������������������
) със
�����������������������������
значимо намаляване на артериалното налягане и запазване на циркадния му ритъм с минимални флуктуации
след 4-седмично лечение. Антихипертензивният ефект е стабилен във времето
при проследявания до 36 месеца (1-4). Сравнения на bisoprolol����������������������������
��������������������������������������
(��������������������������
Concor��������������������
) с atenolol��������
����������������
и �����
enalapril�����������������������������������������������������������������������
доказват еквипотентен ефект, като антихипертензивната активност на медикамента е еднаква с тази на nifedipine������������������������������������������
����������������������������������������������������
при хипертоници на възраст над 60 години
(5) и е с много по-добър ефект от atenolol�����������������������������������������
�������������������������������������������������
при тази популация (6). Приложен при хипертоници с бронхиална астма (7), bisoprolol�������������������������������������
�����������������������������������������������
(�����������������������������������
Concor�����������������������������
) не променя съпротивлението
на горните дихателни пътища за разлика от ��������������������������������������
atenolol������������������������������
, който го увеличава значимо.
При продължително лечение, повече от 1 година, той не променя общия холестерол, LDL�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
-хол,������������������������������������������������������������������
HDL��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
-хол и триглицеридите, което се потвърждава и при проследване
до 5 години. За разлика от него, ���������������������������
atenolol�������������������
и много повече от ����������������������
propranolol�����������
понижават
HDL��������������������������������������������������������
-хол. Индиферентен върху нивата на кръвната захар и Hb��
����
A
�1�C, както
����������������
и с профила на повлияване на инсулиновата чуствителност, подобен на АСЕ-инхибиторите
(����������������������������������������������������������������������������������
enalapril�������������������������������������������������������������������������
)������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
bisoprolol������������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������
Concor����������������������������������������������������
) е подкрепен с научни доказателства за ефективност
при артериална хипертония със съпътстващ захарен диабет (фиг. 1).
С�����������������������
табилна ангина пекторис
Всички болни със стабилна ангина пекторис трябва да получават бета-блокери
за контрол на исхемията, профилактика на инфаркта и подобрение на преживяемостта. Те са изключително полезни при контрола на индуцираната при натоварване ангина пекторис и за намаляване както на симптомните, така и на асимтомните исхемични епизоди.�������������������������������������������������
Международните нормативни документи препоръчват
медикаменти със стабилен ефект върху контролираните параметри, без опасност
от изплъзване на ефекта върху бета-рецепротите или без периоди на ексцесивна
блокада и изява на странични и нежелани ефекти – тежка брадикардия, проводна
патология, хипотония.
Диабет тип 2
Инсулинова резистентност

Механизмът
се прекъсва от
β1-блокера

Инсулинови нива
Освобождаване на норадреналин

β1 -стимулирани сърдечни и коронарни
увреди (
атерома )

PRA*
АН и non-Dipping
през нощта

ангиотензин II
вътрегломерулно
налягане + нефропатия

Фиг. 1. Кардиоселективни ß1-���������������������������������������������������������������
блокери – полезни ефекти при болни с хипертония и диабет тип 2.
* PRA-плазмена ренинова активност.
Приложение на кардиоселективните
бета-блокери в клиничната практика
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Камерни аритмии

Бета-блокерите притежават голям доказателствен материал за полезни ефекти при болни със стабилна ангина пекторис. Чрез тест с физическо натоварване
се установява намаляване на двойното произведение при исхемично болни и редукция на ST-депресията при лечение с bisoprolol (Concor, 5-10 мг), както и честотата
на ангинозните пристъпи за седмица. Проучването TIBBS (��������������������������
���������������������������
The Total Ischemic Burden
Bisoprolol Study�����������������������������������������������������������������
) ���������������������������������������������������������������
доказва значимо намаляване на честотата на исхемичните епизоди
в сравнение с ������������������������������������������������������������������
nifedipine��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
SR�����������������������������������������������������
и увеличаване на преживяемостта при болните на лечение с bisoprolol��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������������������
Concor������������������������������������������������������������������
) в сравнение с тези на ������������������������������������������
nifedipine��������������������������������
SR�����������������������������
�������������������������������
. Сравнен с ISDN,������������
�����������������
bisoprolol�
�����������
(�������������������������������������������������������������������������������
Concor�������������������������������������������������������������������������
) осигурява по-голяма сигурност при намаляване на честотата на исхемичните епизоди през 24-часов период на проследяване. Разширеното проследяване след
приключването на TIBBS������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
анализира връзката между броя на исхемичните епизоди
и преживяемостта и установява, че колкото по-чести са исхемичните пристъпи,
толкова смъртността е по-голяма. И тъй като при лечение с ���������������������
nifedipine�����������
честотата
на исхемичните епизоди е по-голяма, то и преживяемостта в хода на лечение с �����
nifedipine�������������
е по-малка.
Остър миокарден инфаркт
Бета-блокерите се препоъчват при всички болни с остър миокарден инфарт с
цел контрол на исхемия, хипертония, тахикардия и ритъмни нарушения. Те намаляват инфарктната зона, редуцират животозастрашаващите аритмии, облекчават
болката и намаляват вероятността от внезапна смърт.
Вторична профилактика след миокарден инфаркт
Бета-блокерите се препоръчват за продължително неопределено време след
миокарден инфаркт. Метаанализ на 82 рандомизирани проучвания доказва, че продължителното приложение на бета-блокери след миокарден инфаркт успоредно със
стандартната постинфарктна терапия намалява смъртността с 1.2 на 100 лекувани болни за 1 година. Установено е, че дори при наличие на относителни контраиндикации се намалява реинфаркта и смъртността. При такива относителни контраиндикаци като инсулин-зависим диабет, ХОББ, тежка периферна съдова болест,
PR-интервал, по-голям от 240 мсек, умерена левокамерна дисфункция, изборът на
бета-блокер трябва да бъде внимателен и тогава може да се обсъждат ниско-дозираните кардиоселективни бета-блокери.
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Остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента
Болните с остър коронарен синдром без елевация на ST��������������������
����������������������
-сегмента трябва да
получат бета-блокер maxимално рано след установяване на заболяването. Целта
на лечението е контрол на исхемията и профилактика на миокардния инфаркт/реинфаркт. След острата фаза бета-блокерите трябва да се прилагат продължително време за вторична профилактика. Плацебо-контролирано проучване доказва, че
бета-блокерите намаляват с 13% релативния риск от остър миокарден инфаркт.
В някои случаи те могат да увеличат коронарния тонус, поради което са противопоказани за приложение при нетабилна ангина. Няма убедителни данни, че някой
конкретен представител от групата е предпочитан при тези болни, а целта на лечение е да се поддържа сърдечна честота в покой между 50 и 60 удара за минута.
Приложение на бета-блокерите при болни,
подложени на не-кардиохирургични интервенции
С оглед големия брой сърдечно-съдови заболявания много често се налага при
пациенти, които подлежат на оперативни интервенции извън кардиохирургични210
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те, да бъде определен рискът от сърдечно-съдови усложнения. За целта ��������
ACC�����
/����
AHA�
определят сърдечния риск според вида на интервенцията (табл. 1).
Високо-рискови
Големи операции по спешност, обикновено при стари хора
(��������������
сърдечен риск >5%)
���� Аортна или други големи съдови интервенции
Периферна съдова хирургия
Продължителни процедури, свързани със загуба на обем и/или
кръвозагуба
Умерен риск
Каротидна ендартеректомия
(сърдечен риск <5%)
���� Операции на главата и шията
Коремна или гръдна хирургия
Ортопедия
Операции на простатната жлеза
Ниско-рискови
Ендоскопски процедури
(������������������
сърдечен риск�����
<1%) Повърхностни интервенции
Операции за катаракта
Операции на гърдата
Таблица 1

Сърдечна недостатъчност
Някои бета-блокери са индицирани за лечение на систолната сърдечна недостатъчност както от исхемичен, така и от неисхемичен произход. Продължителното
лечение с бета-блокери, добавени към конвенционалната терапия с АСЕ-инхибитор,
намалява смъртността при тези болни. Въпреки богатия доказателствен материал за техния ефект при сърдечна недостатъчност, бета-блокерите се прилагат
сравнително малко.
Бета-блокерите подобряват миокардния енергиен баланс при сърдечна недостатъчност с левокамерна систолна дисфункция и осигуряват кардиопротекция чрез:
1) намаляване на сърдечната честота; 2) увеличаване на диастолния кръвоток; 3)
удължаване на камерната релаксация; 4) намаляване на миокардната рестрикция; 5)
повишаване на перфузионното налягане и намаляване на налягането на пълнене; 6)
намаляване на камерната хипертрофия; 7) обратимо развитие на ремоделирането.
В последната редакция на Насоките за поведение при болни със застойна сърдечна недостатъчност на Европейското кардиологично дружество се препоръчва
приложението само на четири бета-блоклери, сред коиот е и ������������������
Bisoprolol��������
(������
Concor®).
Данните по отношение на понижението на смъртността в проучването ���������
CIBIS����
II�
���
са еднакви с резултатите, получени от проучвания с carvedilol���
�������������
и ��������������������
metoprolol����������
���������
succinat�
ZOK��������������������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������������������
Betaloc�����������������������������������������������������������������
ZOK�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
). Особено интересни са данните от публикуваното през септември 2005 г. проучване ��������������������������������������������������������������
CIBIS���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
III�����������������������������������������������������
,����������������������������������������������������
в което се сравняват двете стратегии на лечение на
сърдечната недостатъчност при левокарна дисфункция – 1) първоначално прилаПриложение на кардиоселективните
бета-блокери в клиничната практика
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Проучване на Мангано (1996 г.) доказва, че периоперативно приложение на атенолол увеличава заничмо преживяемостта на болните.
Проучването �������������������������������������������������������������������
DECREASE�����������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������
Dutch����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Echocardiographic����������������������������������
���������������������������������
Cardiac��������������������������
�������������������������
Risk���������������������
��������������������
Evaluation����������
���������
Applying�
Stress�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
Echocardiography��������������������������������������������������������
) анализира ефекта на ����������������������������������
bisoprolol������������������������
срещу стандартна периопер��������������������������������������������������������������������
a�������������������������������������������������������������������
тивна терапия върху честотата на сърдечната смърт и нефаталните инфаркти и доказа ползата от приложение на бета-блокери при тези пациенти. Препоръките за периоперативно поведение на ACC������������������������������
���������������������������������
/�����������������������������
AHA��������������������������
препоръчват използването
на бета-блокерите при предхождаща терапия с бета-блокери, при високо-рискови
болни с установена миокардна исхемия, както и начало на приложение на бета-блокери при нелекувана хипертония, исхемична болест на сърцето или висок риск за
коронарна болест на сърцето.

гане на АСЕ-инхибитор с последващо добавяне на Bisoprolol��������
������������������
(������
Concor®) или 2) първона®
чално прилагане на ������������������
Bisoprolol��������
(������
Concor ) с последващо добавяне на АСЕ-инхибитор. Установява се, че смъртността еднакво се редуцира и при двете стратегии и това
проучване поставя проблема за алтернативата на бета-блокерите в лечението на
сърдечната недостатъчност още в началото на нейната изява.
Хипертофична кардиомиопатия
Някои бета-блокери успешно овладяват симптоматиката и подобрявт физическия капацитет, контролират сърдечната честота, купират аритмиите, повлияват застойната симптоматика и предпазват от внезапна сърдечна смърт. Независимо че техните фекти не са доказани в клинични проучвания поради малкия брой
болни, приложението им при хипертофичната кардиомиопатия е препоръчително.
Аортна дисекация
Бета-блокерите са медикаментите на първи избор за контрола на артериалното налягане при болните със суспектна или доказана аортна дисекация. Те намаляват артериалното и пулсовото налягане, което се отразява върху силите, влияещи
върху аортната стена. Предпочтани за бърз и сигурен контрол са метопролол,
пропранолол, атенолол, есмолол, лабеталол.
Аритмии
Бета-блокерите са антиаритмици клас II����������������������������������
������������������������������������
с доказателства за добър ефект и
липса на проаритмия (освен при соталол).
Заключение
Бета-блокерите са медикаментозен клас с широки индикации. Приложението на
кардиоселективните бета-блокери е подкрепено с достатъчно доказателства за
постигане на клиничен ефекти на намаляване на болестността и смъртността при
редица заболявания. Въпреки наличните данни, те се прилагат ограничено, особено при някои състояния, при които в най-голяма степен понижават болестността
и смъртността (ИБС, застойна сърдечна недостатъчност при левокамерна дисфункция). С цел намаляване на страничните ефекти, целта е да се прилагат нискодозирани високо селективни и ефективни представители на този клас, сред които
е и ������������������
Bisoprolol��������
(������
Concor®).
Ендотелин -1
ренин

TNFα
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Оксидативен
стрес

Бета-блокери

Апоптоза
Симпатикусов
тонус

QT-дисперсия

Блокиране на
антителата към
β1-рецепторите

Фиг. 2. Взаимодействие между бета-блокерите и промоторите на ЗСН и аритмиите.
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Кардиопротекция
с бета-блокери и комбинирана
антиисхемична терапия

Кардиопротекцията е процес, който търпи развитие в няколко терапевтични
направления. При острите сърдечно-съдови събития тя се свежда до ограничаване
на увредите и удължаване на преживяемостта на пациентите. При болни с преживяно сърдечно-съдово събитие кардиопротекцията цели предотвратяване на нов
инцидент и отсрочване на сърдечно-съдовите увреди от вече преживяния. Кардиопротективните действия предпазват от първо сърдечно-съдово събитие, което
е особено изразено в групата на високо-рисковите лица. В резултат на кардиопротекцията смъртността от коронарна болест на сърцето (КБС) е намаляла с 50% за
периода 1968-1990 г. (1).
КБС е най-честата и най-опасна изява на атеросклерозата. При мъже под 65 г.
честотата на страдащите от КБС е 12/1000 и 7/1000 за всички други форми, взети заедно (мозъчно-съдова болест, каротидна атеросклероза, периферна съдова
болест, абдоминални аневризми и др.). Атеросклеротичната болест, и в частност
КБС, е водещата причина за смърт на популационно ниво и това важи както за развитите, така и за развиващите се страни.
Терминът кардиопротекция с бета-блокери е най-добре дефиниран в Expert
consensus document on β-adrenergic receptor blockers. The Task Force on Beta-Blockers of the
European Society of Cardiology (ESC - 2004 г). В препоръките на ESC кардиопротекцията
се дефинира като „предпазване на кардиомиоцитите от токсичното влияние на катехоламините”. Разширеното определение на кардиопротекция на бета-блокерите
включва:
1. Намаляване на симпатикусовата нервна активация (влияние върху сърдечната
честота и миокардния контрактилитет); балансирано отношение на миокардно снабдяване/нужди от O2
2. Повишаване на прага на камерната тахикардия при налична исхемия
3. Стабилизиране на атероматозната плака
4. Възможно намаляване на О2 консумация чрез подтискане на липолизата, при което миокардът метаболизира повече глюкоза, отколкото мастни киселини.
Директните ефекти на повишените нива на норадреналин са свързани с хипертрофия на кардиомиоцитите и предизвикване на клетъчна смърт. Това се осъществява чрез повишаване на нивата на cAMP, водещо до калциево претоварване
на клетката и клетъчна некроза, стимулиране на растежа и влошаване на окислителния стрес в миокардните клетки (2-5). Хроничната симпатикусова активация
повишава сърдечния дебит и така увеличава миокардните кислородни нужди, което
предразполага към исхемия и окислителен (оксидативен) стрес (6). Неврохормоналната активация причинява вазоконстрикция, увеличаваща пред- и следнатоварването на камерите. В резултат на това допълнително се увеличава вероятността за
изява на камерна дисфункция. Миоцитната хипертофия и смърт заедно с постоянКардиопротекция с бета-блокери
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ния механичен стрес от вазоконстрикцията могат да причинят ремоделиране на
камерите. Самото камерно ремоделиране може допълнително да повиши симпатикусовата активност, да влоши симптоматиката и да увеличи вероятността от
преждевременна смърт.
Структурните и функционалните промени в резултат на влиянието на норадреналина могат да предизвикат аритмии (7).
Кардиопротекцията с бета-блокери може да се разглежда в няколко терапевтични направления. Основните доказателства за кардиопротекция са в областта
на лечението на ИБС.
Полезното действие на бета-блокадата при ИБС е свързано с подобряване на
прогнозата на болните. Благоприятните ефекти са свързани и с електрофизиологичните ефекти на бета-блокерите върху миоцитите и намаляването на честотата и комплексността на камерните екстрасистоли, което по този начин намалява
риска от живото-застрашаващи камерни аритмии. Тези и други възможни механизми, вероятно в комбинация, намаляват риска от коронарни инциденти.
Бета-блокери след миокарден инфаркт
През 1981 г. анализът на резултатите от три големи рандомизирани плацебоконтролирани проучвания (Norwegian Multicenter Study, the Beta Blocker heart Attack
Trial, the Goteborg Metoprolol Trial) сочат убедителната полза от бета-блокерите при
намаляване на смъртността, когато се прилагат след миокарден инфаркт. През
следващите десетилетия са събрани много повече данни за ефектите на бетаблокерите при болни с преживян миокарден инфаркт и днес, когато разполагаме с
повече от 50 контролирани и рандомизирани проучвания с повече от 55 000 болни,
включени в мета-анализи, убедително се доказва, че общата смърт и внезапната
смърт при болни след миокарден инфаркт значително намаляват след начало на
терапия с бета-блокери, което особено важи за виско-рисковата група. В групата
с диабет или сърдечна недостатъчност бета-блокерите намаляват смъртността
с около 50%.
На базата на анализа на резултатите при 201 752 болни от Cooperative
cardiovascular project (CCP) се доказва ефектът на бета-блокерите при ниско- и високо-рискови болни след МИ (8). Данните сочат, че дори при ниско-рисковите болни
приложението на бета-блокери е от полза и при болните след инфаркт без усложнения, като те намаляват смъртността с 40% (фиг. 1). Дори в групата с инфаркт без
Q-зъбец бета-блокерите намаляват смъртността с 40%. При болните от диабет
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Фиг. 1. Вероятност за преживяване при болни след МИ съобразно приема на бета-блокери
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смъртността намалява с 36%, а при тези с белодробни заболявания и със СН понижението на риска е с 40%.
В CCP се съпоставят 3 бета-блокери, като се доказват почти еднаквите резултати върху 2-годишната смъртност с metoprolol и atenolol, които водят до редукция на смъртността (смъртност съответо 13,5% и 13,4% срещу 23,9% смъртност в плацебо-групата).
Metorpolol (интравенозна и перорална форма) е сред най-активно тестваните
медикаменти при болни след миокарден инфаркт, натрупан е голям доказателствен
материал през последните 2 десетилетия, което го поставя сред предпочитаните
бета-блокери за кардиопротекция при болни след миокарден инфаркт.
Независимо че препоръките за лечение на ОМИ от AHA/ACC предлагат приложението на бета-блокерите да започва при всички болни между 5 и 28 ден от
началото на острата фаза, анализите на проучването CCP, проведено през периода
1994-1995 г., установяват, че тези медикаменти се използват едва при 34% от болните с МИ при дехоспитализацията (8). В Ръководството за поведение при болни с
остър миокарден инфаркт на ACC/AHA от 1999 г. се препоръчва прилагане на бетаблокери при всички болни, които са без контраиндикации, като лечението трябва
да започва още през първите 12 часа, независимо от вида на реперфузионната терапия. Благоприятният ефект при болните без контраиндикации е безспорен.
В завършилото наскоро проучване COMMIT-CCS-2 (Clopidogrel and Metoprolol in
Myocardial Infarction Trial/Second Chinese Cardiac Study), представено тази пролет на
годишния конгрес на Американския колеж по кардиология (ACC, 2005), се доказват
безспорните ползи на metoprolol (прилаган интравенозно с последващ перорален
прием) върху редукцията на риска от реинфаркт и камерно мъждене, но се увеличава рискът от кардиогенен шок при хемодинамично нестабилните болни (висок клас
по Killip). Изводите от проучването доказват ползата от metoprolol при хемодинамично стабилните болни с остър миокарден инфарт.

Бета-блокери при стабилна ангина пекторис
Кардиоселективните бета-блокери при болните със стабилна ангина забавят
сърдечната честота, намаляват миокардните нужди за О2 и редуцират исхемията.
Те са индицирани при болшинството болни с по-изразена симптоматика, особено
полезни са при болни със сигурна ангина при усилие и при болните с преживян миокарден инфаркт. Бета-блокерите са съпоставяни с всички класове антиисхемични
медикаменти. Проучването IMAGE (International Multicenter Angina Exercise trial) съпоставя ефектите на metorpolol и nifedipine и доказва увеличаване на времето на натоварване до регистриране на 1 мм ST-депресия много повече при лечение с metoprolol,
отколкото при nifedipine retard. В анализите се споменава, че терапията е много
по-добра, когато се започне с metorpolol и след това се добави nifedipine, отколкото
ако се започне с nifedipine и след това се добави metorpolol (13).
Статистически значима редукция на смъртността се установява при болните след миокарден инфаркт в хода на лечение с липофилни бета-блокери, ако болният е с ангина (препоръки на Европейско дружество по кардиология за лечение на
стабилната ангина пекторис, 1997 г). В този документ се казва, че бета-блокерите
Кардиопротекция с бета-блокери
и комбинирана антиисхемична терапия
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Бета-блокери при нестабилна ангина пекторис (НАП)
Независимо от ограничените данни от проучвания за полезния ефект на бетаблокерите при НАП и остър миокарден инфаркт без ST-сегмент елевация, препоръките на ACC/AHA от 2002 г. поставят в клас I бета-блокерите като медикаменти
за подобряване на изхода при тези болни.

могат да притежават полезен ефект и при болни без предшестващ инфаркт. Терапевтичната схема за поведение при болни със стабилна ангина, предлагана от ACC/
AHA в ръководството за поведение при болни с хронична стабилна ангина (1999 г.),
включва като задължителна позиция бета-блокерите (табл. 1).
А = аспирин, антиангинозно лечение, артериално налягане
(лечение и контрол на артериалното налягане)
Б = бета-блокери
В = вазодилататори
Д = диабет (контрол), диета, дислипидемия
(лечение и поддържане под прицелни нива на липидните параметри)
Е = екзерсиз (натоварване)
Табл. 1. Терапевтична схема за лечение на стабилна ангина

Заедно с прилагането на аспирин и контрол на основните рискови фактори,
бета-блокерите са задължителен компонент в поведението на лекарите, желаещи
да постигнат добро качество на лечение при болни със стабилна ангина (табл. 2).
1.	Аспирин (приложение)
2. Бета-блокер (приложение)
3. RR (контрол под прицелни стойности)
4. Дислипидемия (контрол под прицелни стойности)
5.	Тютюнопушене (преустановяване)
6.	Захарен диабет (гликемичен контрол под прицелни стойности)
Табл. 2. Оценка на качеството на терапията при болните със стабилна ангина
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Внезапна сърдечна смърт
Болните с КБС, миокардна исхемия, сърдечни аритмии или хипертония са с висок риск от внезапна смърт, обикновено в резултат на камерна тахикардия или
камерно мъждене. През 1998 г. в 62% от случаите на внезапна смърт причина е
била КБС (9). Повече от 60% от причините за амбулаторна внезапна смърт са в
резултат на камерно мъждене, 16.5% - на брадиаритмия, 12.7% - на тахикардия тип
torsade de pointes, 8.3% - на първична камерна тахикардия (10).
Анализ на 5 проучвания с metorpolol при болни след миокарден инфаркт сочи
за 42% редукция на внезапната смърт при тези болни (11). Метаанализ на проучвания при болни с миокарден инфаркт за ефекта на медикаменти и кардиовертердефибрилатори доказва, че статистически значима редукция на смъртността се
получава само в резултат на лечение с бета-блокери. Предполага се, че полезните
ефекти на бета-блокерите при намаляване на внезапната смърт се дължат на намаляване на ремоделирането на камерите, чистия антиритъмен ефект на медикаментите, промяната в прага на камерна тахикардия/камерно мъждене и някои други, не
добре изучени ефекти.
Бета-блокери и тиха миокардна исхемия
Независимо, че данните от ефектите на различни медикаменти при болните с
тиха исхемия са оскъдни, проведено е проучване, съпоставящо ефекта на Metoprolol
succinat ZOK (Betaloc ZOK) и diltiazem върху честотата и продължителността на епизодите на тиха исхемия. Резултатите са в полза на Metoprolol succinat ZOK (Betaloc
ZOK), който значимо намалява честотата на епизодите от тиха исхемия и тяхната
продължителност (12). В проучването IMAGE (International Multicenter Angina Exercise
trial) се установява много по-голяма редукция на исхемичните епизоди при лечение с
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Metoprolol succinat ZOK (Betaloc ZOK) в сравнение с nifedipine (13).
С оглед съществуването на различни форми на меторполол на лекарствения
пазар, са направени някои съпоставителни проучвания между различните форми.
В съпоставителен анализ между metorpolol retard и Metoprolol succinat ZOK (Betaloc
ZOK) по отношение на техния ефект върху миокардната исхемия се установява,
че двете форми еднакво намаляват ST-депресията и продължителността на периодите с ST-депресия, когато са приложени в отношение 1:2 (Metoprolol succinat ZOK
(Betaloc ZOK) / metoprolol retard) {100 mg Metoprolol succinat ZOK (95 mg активно вешество) / 200 mg metoprolol retard}. Проучването доказва тенденция към по-добра
поносимост към Metoprolol succinat ZOK (Betaloc ZOK), което може да се дължи на
по-ниската прилагана доза (14).
Левокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност
В контекста на кардиопротекцията се дискутира и мястото на бета-блокерите при болните със застойна сърдечна недостатъчност с левокамерна систолна дисфункция. Най-големите постижения през последните години в лечението са
именно в тази област, където бета-блокерите от напълно забранени медикаменти
за употреба при болни със сърдечна недостатъчност започват постепенно да се
доближават до АСЕ-инхибиторите и дори се стремят да ги изместят от тяхното
приоритетно място на първи избор.
- ъп-регулация на бета-рецепторите
- директна протекция от катехоламиновата токсичност
- подобряване на способността на норадренергичната симпатикусова нервна
система да синтезира норадреналин
- намалено освобождаване на норадреналин от симпатикусовите окончания
- намалена стимулация на други вазоконстриктивни системи, отделящи ренин и
ангиотензин, алдостерон, вазопресин и ендотелин
- потенциране на каликреин-кининовата система и естествена вазодилатация
(повишаване на нивата на брадикинин).
Табл. 3. Вероятни механизми, чрез коитo бета-блокерите подобряват камерната функция
при хронична застойна сърдечна недостатъчност

Изводи
Бета-блокерите са златен стадарт в кардиопротекцията, с достатъчно клинични и експериментални доказателства. С оглед подобряване на комплаянса на
болните, стремежът е да се прилагат медикаменти с еднократен дневен прием,
доказан ефект върху симптоматиката на болните, преживяемостта и върху намаКардиопротекция с бета-блокери
и комбинирана антиисхемична терапия
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Бета-блокери и калциеви антагонисти –
комбинирана антиисхемична терапия
Много често в антиисхемичната терапия се комбинрат няколко антиисхемични медикаменти и не рядко това е комбинацията от бета-блокер и калциев антагонист. Добре познати са комбинациите между бета-блокер и amlodipine или бета-блокер и diltiazem (прилага се вниматено поради опасност от брадикардия и проводни
нарушения). Проучването FEMINA (Felodipine ER and Metoprolol CR in the Treatment of
Patients With Stable Angina Pectoris) тества ефекта на Metoprolol succinat ZOK (Betaloc
ZOK), 100/200 мг, срещу Felodipine (в монотерапия и в комбинация) и доказва, че двата медикамента самостоятелно подобряват физическия капацитет на исхемично
болните, а тяхната комбинация е с по-добър ефект върху редукцията на честотата на исхемията при натоварване (15).

ляване на смъртността, а и с минимални странични ефекти и добра поносимост.
Метопролол е добре тестван в клиничната практика през последните две десетилетия. Сред различните таблетни форми, Metoprolol succinat ZOK (Betaloc ZOK)
е с най-много индикации за приложение и доказателства за ефективен контрол на
риска. Той присъства във всички национални и международни препоръки за лечение
на сърдечно-съдовите заболявания.
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Concor в терапията
на сърдечно-съдовите
заболявания – медицина
на доказателствата

Едно от най-важните качества на β-адренергичните блокери е тяхната кардио-селективност. В зависимост от това те се класифицират като неселективни
(пропранолол, соталол); селективни (метопролол, атенолол, бизопролол, небиволол)
и притежаващи α- и β-ефект (карведилол). Ниската β1-селективност поставя различни ограничения за приложението на β-блокерите.
Рискът от бронхоконстрикция намалява с увеличението на β1- селективността при пациенти с бронхиална астма и исхемична болест на сърцето (ИБС). Съпротивлението на горните дихателни пътища остава непроменено при приложение на
Concor в сравнение с увеличеното при приложение на атенолол (1).
β1-Селективността корелира обратно пропорционално с метаболитните ефекти на β-блокерите. Приложението на пропранолол, атенолол и Concor при хипертоници като монотерпия в продължение на 3 г. показва най-значимо намаляване на
нивото на HDL в групата с пропранолол, следвана от групата с атенолол и практически без промяна на HDL в групата с Concor, където остава непроменен през целия
период на проследяването (2). При 5-годишно клинично изпитване приложението на
Concor като монотерапия при хипертоници не показва сигнификантно отклонение
в нивата на общия холестерол, триглицериди, LDL и HDL. Този резултат води до хипотезата, че високата β1-селективност е свързана с несигнификантните промени
в липидните параметри (3).
Стимулацията на β2-рецепторите от адреналина медиира алармиращите сигнали за хипогликемия. Приложението на нискоселективни или неселективни β-блокери
може да създаде условия за хипогликемичен шок при пациенти с диабет, особено на
инсулиново или секретогонно лечение. При единично сляпо, кръстосано, плацебоконтролирано проучване при здрави доброволци с инсулин-индуцирана хипогликемия
бе оценен ефектът върху хипогликемията на Concor (10 мг), метопролол (50 мг) и
пропранолол (40 мг). Ефектът върху хипогликемията в групите на Concor и метопролол бе сходен с ефекта, наблюдаван в плацебо-групата, а в групата на пропранолол бе наблюдавана сигнификантна редукция на лактат в серума (4). Приложението
на Concor не повлиява инсулиновата чуствителност при здрави доброволци (5).
Concor в най-малка степен инхибира β2-рецепторите в периферните съдове в
сравнение с останалите β-блокери, оценено след изопреналин-индуцирано намаление
на ДАН, което доказва по още един начин високата β1-селективност (6).
Concor в лечението на артериалната хипертония (АХ)
Налице е дозозависим ефект върху систолното артериално налягане (САН), диастолното артериално налягане (ДАН) и сърдечната честота (СЧ), ескалиращ във
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времето при 12-седмично проследяване. След прекратяване на лечението се наблюдава постепенно възстановяване на изходните стойности на АН и СЧ (за около 2
седмици), без да се наблюдава ребаунд-ефект, което вероятно се дължи на дългия
плазмен полуживот на Concor (7).
Циркадният профил на АН и СЧ се запазва, като редукцията е по-изразена през
активните часове от денонощието. От особено клинично значение е, че ранното
сутрешно повишение на АН e значително намалено с Concor (8).
40 часа след прекратяване на лечението се наблюдава сигнификантна редукция
на АН и СЧ, т.е. 40-часов антихипертензивен и брадикарден ефект с Concor (9).
Характерна особеност е дълготрайното запазване на антихипертензивния
ефект при лечение с Concor (проследяване 2 и 36 месеца) (10, 11).
Високата честота на респондери във всички възрастови групи след 8-седмично лечение определя прогнозируем ефект при лечение на АХ с Concor (12).
Контролът на САН и ДАН при пациенти с есенциална артериална хипертония
е по-ефективен с Concor, отколкото с атенолол и метопролол, през целия дозов
интервал (13, 14). Антихипертензивният ефект е съизмерим с постигнатия при
лечение с еналаприл и Са-антагонисти (niphedipine SR) (15, 16).
Наблюдава се сигнификантна регресия на левокамерната хипертрофия при пациенти, лекувани с Concor (15).
Качеството на живот е съизмеримо с това при пациенти, лекувани с еналаприл
(17).
Concor в лечението на исхемична болест на сърцето (ИБС)
Дозозависим е ефектът върху ДП и ST-депресията с Concor, оценен при велоергометрично натоварване, дори и в края на дозовия интервал, т. е. наблюдава се
пълен дозозависим антиангинозен ефект на 24 час след приема (18). Антиисхемичният ефект на Concor, 10 мг, и атенолол, 100 мг, е еднакъв при пациенти със стабилна
ангина (19).
Concor редуцира исхемичните епизоди по-добре от ISDN(20) и nifedipine SR (21).
Повишената преживяемост и понижената честота на исхемичните епизоди определя по-добрата прогноза на пациентите, лекувани с Concor в сравнение с тези,
лекувани с niphedipine SR (22).
β-Блокерите подобряват прогнозата при пациенти с ИБС и диабет (увеличена
преживяемост) (23). След прекаран ОМИ ефектът от β-блокерите е по-голям при пациенти с диабет в сравнение с недиабетици (проследена смъртност за период от 1
Диабет тип 2
Инсулинова резистентност

Механизмът
се прекъсва от
β1-блокера

Инсулинови нива
Освобождаване на норадреналин
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Камерни аритмии
β1 -стимулирани сърдечни и коронарни
увреди (
атерома )

Фиг. 1. Ефект на ß1-блокадата при ЗД тип 2
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PRA*
АН и non-Dipping
през нощта

ангиотензин II
вътрегломерулно
налягане + нефропатия

г.)(24) Тези положителни открития са медиирани от приложението на кардиоселективни β-блокери в клиничната практика. Ефектите на β1-блокадата при пациенти
със ЗД тип 2 са представени на фиг. 1 (25).
Concor не променя кръвнозахарните нива и нивото на HbA1C при пациенти с
диабет тип 2 (26). От всички антихипертензивни медикаменти, приложението на
Concor е с най-нисък риск от развитие на хипогликемия при диабетици (27).
Concor в лечението на сърдечна недостатъчност (СН)
CIBIS I показа леко, несигнификантно подобрение на преживяемостта в групата на bisoprolol (28). Това даде основание изследването да бъде продължено.
CIBIS II – дозата на Concor беше титрирана до maxимално толерираната. Резултатите са 34% редукция на общата смъртност; 44% редукция на внезапната
смърт; 20% редукция на хоспитализациите; 36% редукция на хоспитализациите по
повод на влошена ЗСН (29). Връзката доза-отговор е показана на фиг. 2 (30).
CIBIS II показа, че добавянето на Concor към стандартната терапия сигнификантно увеличава преживяемостта и намалява честотата на хоспитализациите.
Това води до директни спестявания от 5-10%, като в изчисленията са включени
допълнителните разходи за стойността на добавения bisoprolol и стойността на
визитите за титриране на дозата (31).
Последователността в лечението на СН е инициране на терапия, базирана на
ACEI, и добавяне на β-блокер впоследствие (ACEI - β-блокер) (32, 33). Тя е базирана на
хронологията на клиничните изследвания от една страна, а от друга при добавяне
на β-блокер има 35% допълнителна редукция на ССС и ССЗ. При СН симпатикусовата
система се активира преди ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), а
също така вегетативната симпатикусова стимулация (ВСС) е водеща причина за
смъртността при начална СН. Това даде основание да бъдат изследвани двете терапевтични стратегии, настоящата, подкрепена от препоръките (ACEI - β-блокер),
и (β-блокер-ACEI).
CIBIS III – Двете стратегии показаха еднакви резултати по отношение на общата смъртност и хоспитализациите.
Заключение
Concor е β-блокерът с най-висока β1-селективност. Благодарение на нея не са
регистрирани значими отклонения в липидния и въглехидратния метаболизъм, диха-

CIBIS II: Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II
Dose-response relationship (Kaplan-Meier survival curves)
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телната функция и периферната циркулация. Липсата на странични явления обяснява добрата поносимост към него.
Concor има антихипертензивен ефект, съизмерим с този на другите антихипертензивни медикаменти.
Concor осъществява оптимална кардиопротекция при ИБС и СН.
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доц. Добромир Гочев
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АСЕ-инхибиция и кардиопротекция при артериална хипертония
Какви са възможните механизми за позитивни ефекти на АСЕ-инхибиторите
при АХ?(4)
o Намаляват нивото на циркулиращия �����������������������������������������
Ang��������������������������������������
�������������������������������������
II�����������������������������������
, което води до вазодилатация – основен ефект
o Намаляват активността на тъканния АСЕ в съдовите клетки
o Водят до моделиране и down�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
regulation��������������������������������������
на адренергичната активност – в частност намаляват освобождаването на норепинефрин от крайните неврони
o Намаляват освобождаването на ендотелин от съдовия ендотел и по този начин намаляват вазоконстрикцията
o Повишават образуването на вазодилататори като брадикинин, простагландини и др.
o Увеличават бъбречния кръвоток, което води до увеличаване на натриурезата;
намаляват освобождаването на алдостерон
o Играят важна роля при артериална хипертония и повишена инсулинова резистентност (основни компоненти на метаболитния синдром): инсулинът има
положителен ефект върху задръжката на Na������������������������
��������������������������
и стимулира съдовите AT
��1-рецептори.
Органна протекция
с АСЕ-инхибитори
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През последните 10-15 години множество експериментални и клинични проучвания показаха, че атеросклерозата и рисковите фактори за нея, като артериална хипертония (АХ), дислипидемия, диабет, тютюнопушене и др., са резултат
на оксидативен стрес, възпаление, ендотелна дисфункция. Това води до нарушен
баланс на азотен оксид (���������������������������������������������������
NO)������������������������������������������������
, промяна в активността на локалните медиатори,
повишени нива на тъканния ангиотензин-конвертиращ ензим (АСЕ) и съответно
повишена активност на ангиотензин ���������������������������������������������
II�������������������������������������������
. Тази патогенетична каскада води в крайна
сметка до съдов спазъм, дестабилизация на атеросклеротичната плака, тромбоза, съдови лезии и ремоделиране (1).
Инхибицията на АСЕ и съответно блокирането на продукцията на ангиотензин II (ang II) може да редуцира съдовия оксидативен стрес и да модифицира и
атенюира процесите на атеросклероза, понижавайки активността на съдовите
оксидативни ензимни системи, като напр. NADPH�������������������������������
������������������������������������
������������������������������
оксидаза����������������������
. От друга страна АСЕинхибицията възстановява активността на ендогенната съдова антиоксидантна ензимна система ecSOD��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
при пациенти с коронарна болест на сърцето (КБС)
(2).
Следователно АСЕ-инхибиторите могат да имат кардио- и съдовопротективни ефекти, намалявайки активността на тъканния АСЕ и съответно ангиотензин II. Индиректно доказателство за това е, че те са единственият клас
медикаменти, показани за лечение на всички т.н. клинично свързани заболявания
съгласно ����������
JNC�������
7 (3).

През последните години се натрупаха достатъчно клинични доказателства
за позитивните ефекти на АСЕ-инхибиторите при АХ. Един мета-анализ на плацебо-контролирани проучвания с АСЕ- инхибитори при АХ показва редукция на честотата на мозъчния инсулт с 30%, на КБС с 20% и на големите сърдечно-съдови
събития с 21% (5). Това се отнася както до пациентите със систолно-диастолна
хипертония, така и до тези с изолирана систолна хипертония, чийто относителен дял непрекъснато расте (6).
Освен това вече има и доказателства за антиисхемичен и протективен
ефект на АСЕ-инхибиторите извън и независимо от контрола на АН. Проучванията HOPE�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
и ��������������������������������������������������������������
EUROPA��������������������������������������������������������
показаха достоверна редукция на смъртността и сърдечносъдовите инциденти независимо от малкото понижение на АН (7).
АСЕ-инхибитори и застойна сърдечна недостатъчност
АСЕ-инхибиторите са в първата линия на лечение при всички пациенти с ЛК
дисфункция (клас I��������������������������
���������������������������
�������������������������
A������������������������
). Основания за това са:
o Увеличават екскрецията на �����������������������������������������������
Na���������������������������������������������
в резултат на увеличения бъбречен кръвоток;
намаляват продукцията на алдостерон и АДХ
o Водят до коронарна, бъбречна и периферна вазодилатация – в резултат на
намалената продукция на Ang���
������
II
��
o Имат антиремоделиращ ефект чрез промяна на баланса между про-пролиферативните и про-апоптозните свойства на �����������
Ang��������
II�����
�������
(8).
SOLVD��������������������������������������������������������������
е едно от първите проучвания, доказващи положителните ефекти
на АСЕ-инхибиторите при сърдечна недостатъчност (СН) (9). В рамото със
симптомна СН е налице достоверна редукция на смъртността в края на 48 месец (��������
RR������
16%; ���������������������������������������������������������������
p��������������������������������������������������������������
= 0.0036). Няма разлика в смъртността в рамото с асимптомна СН
(ФИ<45%), но при дългосрочното проследяване на тези пациенти (средно след
11.3 години) е установено също достоверно понижение на смъртността (50.9%
в групата с ������������������������������������������������������������������
Enalapril���������������������������������������������������������
срещу 56.4% в плацебо-групата). Същата тенденция е установена и по отношение на комбинирания показател смъртност и хоспитализации
за СН.
Един мета-анализ на кумулативните резултати от основните проучвания, в
които една от главните цели е била оценка на смъртността при пациенти със СН
и новопоявила се или влошена СН, доказва водещата роля на АСЕ-инхибиторите в
лечебните схеми на СН (8).

Проучване
ЗСН
SOLVD
CONSENSUS

Odds ratio (95% CI)
■

■

ОМИ+ЛКД
TRACE
AIRE
SAVE

■

■
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■

ИБС/Диабет
HOPE
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0.78 (0.67-0.91)
0.73 (0.68-0.97)
0.81 (0.68-0.97)

■

ОМИ
GISSI 3
ISIS 4

0.4

0.84 (0.74-0.95)
0.73 (0.56-0.95)

0.88 (0.79-0.99)
0.93 (0.87-0.99

■

0.83 (0.74-0.94)

■

0.7
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RR (95% CI)

1.0

1.1

АСЕ-инхибитори след остър миокарден инфаркт.
Какви са основанията за ранно приложение
на АСЕ-инхибиторите след ОМИ?
Редукция на риска от нови исхемични прояви
o Регулиране на нервно-ендокринната активност
o Атенюиране на сърдечното ремоделиране
o Увеличаване на преживяемостта
Клиничните проучвания за оценка на ефективността на АСЕ-инхибиторите
след ОМИ се делят условно на две групи:
1. Неселективни проучвания – при тях лечението с АСЕ-инхибитор е стартирало
в първите 24 часа след инцидента независимо от рисковия профил; относително къс срок на проследяване.
2. Селективни проучвания – начало на прилагането на АСЕ-инхибитор след 48 час
само при пациенти с висок риск; дълъг период на проследяване.
В табл.1 са представени основните неселективни проучвания (4). С изключение
на CONSENSUS������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
(то е прекратено предварително поради по-високата смъртност в
групата с АСЕ-инхибитор, най-вероятно поради ���������������������������������������
i��������������������������������������
.�������������������������������������
v������������������������������������
. приложение на Enalapril�����������
��������������������
и по-високия процент на неконтролирани хипотонии) при ISIS�����������������������������������
���������������������������������������
-4, �������������������������������
GISSI��������������������������
-3 и SMILE����������������
���������������������
са отчетени позитивни ефекти на АСЕ-инхибиторите по отношение на смъртността след ОМИ.
Общ брой
ACE-I
Продължителност
Популация
Смъртност
(↓ на риска)
Смъртност
(абс.%)

CONSENSUS-II
3,044
Enalapril i.v.
2x20 mg
41 до 180 дни

ISIS-4
27,442
Captopril
2x50 mg
28 дни

GISSI-3
9,435
Lisinopril
2.5-5-10 mg
42 дни

SMILE
1,556
Zofenopril
7.5-2x30mg
6 седм. → 48-седмично
проследяване
ОМИ-до 24 час ОМИ-до 24 час ОМИ-до 24 час ОМИ-до 24 час без ТЛ
10% ↑
9% ↓ 35 ден
12% ↓ 6 сед
29% ↓
(р=0.04)
(р=0.03)
(р=0.011)
0.8 ↑
0.46 ↓ на 35 ден 0.88 ↓ на 6
4.1 ↓ за 1 г.
седм.

В един мета-анализ на �����������������������������������������������������
ACE��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Inhibitors���������������������������������������
��������������������������������������
AMI�����������������������������������
����������������������������������
Collaborative���������������������
��������������������
Group���������������
при повече от
100 000 пациенти е намерен по-нисък процент на ранната смъртност (на 30 ден) и
необходимостта от хоспитализации за ЗСН. Това е основно за сметка на пациентите с висок риск (със СН, преден МИ) – 10 спасени живота на 1000 пациенти за 4-6
седмици. При пациентите с нисък риск (без СН, долен МИ) не е установена достоверна разлика. От всички 239 спасени живота 200 се падат през първата седмица
след ОМИ. Въз основа на този анализ са направени следните изводи:
o Ранното приложение на ACE������������������������������������������������
���������������������������������������������������
-�����������������������������������������������
I����������������������������������������������
при ОМИ има положителен ефект само при групи
с висок риск
o Ниска начална доза с постепенно титриране за 48 ч. при контрол на ��������
RR������
и бъбречна функция
o Не трябва да се прилага i�������������������
��������������������
.������������������
v�����������������
. Enalapril������
���������������
(10).
Селективните проучвания (��������������������������������������������������
SAVE����������������������������������������������
, AIRE����������������������������������������
��������������������������������������������
и �������������������������������������
TRACE��������������������������������
), при които съответният АСЕ-инхибитор е даван само при пациенти с висок риск, показват много добри резултати.
Метаанализът на тези три проучвания показва сигнификантно намаление на
общата смъртност (23.4% срещу 29.1%; ������������������������������������������
OR����������������������������������������
: 0.74 (0.66-0.83); ��������������������
NNT�����������������
=18 на края на 4
година. Подобни са резултатите и за смъртността и сърдечно-съдовите събития
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Табл. 1.

(рехоспитализации за СН – 11.9% срещу 15.5%; ����������������������������������
OR��������������������������������
: 0.73; реинфаркт – 10.8% срещу
13.2%; OR������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
: 0.80; смърт/реинфаркт или рехоспитализация за СН – OR�����������
�������������
:0.75) (11)
На базата на тези убедителни клинични доказателства през м. август 2004 г.
беше публикувано експертното становище на ESC�������������������������������
����������������������������������
за приложение на АСЕ-инхибитори след ОМИ:
ОМИ – първи 24 часа:
▪ Висок риск (СН, ЛКД, голям инфаркт, липса на реперфузия) клас I��
���
А
▪ Всички пациенти с ОМИ клас II���
�����
аА
ОМИ след 24 часа, състояние след МИ:
▪ Прояви на СН или асимптомна ЛКД (ФИ < 45%) клас I���
����
А
▪ Други рискови фактори, вкл. диабет клас I�������
��������
А (12)

т е р а пи я

АСЕ-инхибитори и хронична исхемия
Защо продължителната АСЕ-инхибиция редуцира проявите на исхемия?
Няколко са основанията за това:
o Има генетична връзка между РАС и ИБС. РАС взема активно участие в регулацията на коронарната вазомоторика
o ACE��������������������������������������������������������������������
-инхибицията има кардиопротективни “цикулаторни” ефекти: хемодинамичен, нервно-ендокринен, антитромботичен
o ACE�������������������������������������������������������������������
-инхибицията има кардиопротективни “тъканни” ефекти: антипролиферативен, антиатерогенен, поддържащ ендотелната функция (13).
Доказателства за тези твърдения дадоха две големи проучвания: ����������
HOPE������
и EU���
ROPA�.
В ������������������������������������������������������������������������
HOPE��������������������������������������������������������������������
лечението с �������������������������������������������������������
Ramipril�����������������������������������������������
води до 21% относителна редукция на комбинирания риск от МИ, инсулт и СС-смърт в сравнение с плацебо (���������
RR�������
0.78; ��������������
p�������������
<0.001). При
подгруповия анализ е налице сигнификантно намаление на всички сърдечно-съдови
събития, заложени за оценка, в групата с Ramipril������
��������������
(14).
EUROPA������������������������������������������������������������������
е второто проучване, което потвърди тези заключения. При него относителната редукция на риска от сърдечно-съдова смърт, МИ и сърдечен арест е
20% в полза на ��������������������������������������������������������������������
Perindopril���������������������������������������������������������
(р=0.0003) Позитивните ефекти на �����������������������
Perindopril������������
се отнасят
и до почти всички други сърдечно-съдови събития, включени за анализ (15).
Интересни са данните от сравнителния анализ на двете проучвания. Пациентите от HOPE�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
са високорискови, на възраст над 55 години, със сърдечно-съдово
заболяване или диабет и поне още един сърдечно-съдов рисков фактор. В �������
EUROPA�
1/3 от пациентите са на възраст под 55 години, малко са с диабет и АХ и много
използват и други сърдечно-съдови медикаменти. Средното понижение на АН и в
двете проучвания е малко (5/2 mm������������������
��������������������
H�����������������
g����������������
в EUROPA�������
�������������
и 3/1 ����������������������������
mm��������������������������
H�������������������������
g������������������������
в HOPE�����������������
���������������������
). Независимо от
всичко това и в двете проучвания е постигната значителна редукция на риска от
МИ и сърдечно-съдова смърт (съотв. 20% и 21%) (табл. 2) (14).
Профил на пациентите
ACE��-�I
Средно понижение на RR
��
Среден проследяващ период
Смъртност в плацебо-групата
СС-смъртност
Q���
-МИ
Честота на МИ и СС-смърт

EUROPA
с по-нисък риск от HOPE
����
Perindopril
5/2 mm��
����
H�
g
4.2 години
7%
4%
2%
20%↓

Табл. 2.
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HOPE
с висок риск
Ramipril
3/1 mm��
����
H�
g
4.5 години
12%
8%
3%
21%↓

Следователно може да се направи следното обобщение:
Освен хемодинамични и антихипертензивни ефекти, АСЕ-инхибицията води до
забавяне на прогресията на атеросклерозата и/или стабилизация на атеросклеротичната плака
Тези позитивни ефекти на ACE����������������������������������������
�������������������������������������������
-���������������������������������������
I��������������������������������������
водят до сърдечна и съдова протекция.
В заключение, пред нас продължават да стоят три ключови въпроса:
o Коя стратегия да се използва за първична и вторична превенция на сърдечносъдовите заболявания?
o Коя стратегия да се използва за лечение след миокарден инфаркт?
o Коя стратегия да се използва за лечение на сърдечната недостатъчност?
Вече има достатъчно клинични доказателства, че АСЕ-инхибиторите играят
централна роля и трябва да бъдат в първата линия на лечебните схеми.
Крайните отговори на тези въпроси са все още отворени в очакване на нови
доказателства.
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Проф. Лилия Иванова
Артериалната хипертония (АХ) е най-мощният сред подлежащите на корекция
рискови фактори за мозъчносъдова болест (МСБ) и инсулт – исхемичен и хеморагичен. Между нивото на кръвното налягане и риска от инсулт съществува непрекъсната положителна линейна зависимост.
Рискът намалява успоредно с понижаването на налягането.
Антихипертензивното лечение има отдавна утвърдена роля в първичната
профилактика на инсулта. Значението му за вторичната профилактика беше доказано през последните 5-6 години. Поддържането на систолното налягане <140
mm������������������������
H�����������������������
g����������������������
и на диастолното < 5 ���������������������������������������������������
mm�������������������������������������������������
H������������������������������������������������
g�����������������������������������������������
намалява 2,4 пъти риска от рецидиви при болни
с преживян инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА).
Основните доказателства за ролята на антихипертензивното лечение в превенцията на инсултните рецидиви даде проучването ���������������������������
PROGRESS�������������������
, в което е използван АСЕ-инхибиторът ���������������
perindopril����
(4 ���������������������������������������������
mg�������������������������������������������
дневно). При необходимост е прибавян inda�����
pamide������
(2,5 mg����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
). При активно лекуваните пациенти (����������������������������
n���������������������������
= 3051) се установява 28%
редукция на инсултните рецидиви (р < 0,0001) на фона на понижаване на кръвното
налягане средно с 9/4 �������������������
mm�����������������
H����������������
g���������������
. Комбинацията ����������������������������������������
perindopril�����������������������������
+ ��������������������������
indapamide����������������
редуцира риска
с 43% при средно понижаване на налягането с 12/5 mm������������������������
��������������������������
H�����������������������
g����������������������
. Рискът от съдова деменция намалява с 34%. Благоприятен ефект се наблюдава и при болни с нормални
изходни стойности на кръвното налягане, което показва, че лечебното въздействие на използваните медикаменти не се изчерпва само с антихипертензивните им
свойства.
Подобни на тези резултати дава и лечението с ramipril�����
�������������
(10 �������������������
mg�����������������
) при високо рискови пациенти с ИБС в проучването НОРЕ. Установена е значителна редукция на
инсулта и на миокардния инфаркт съответно с 32% и 20%, независимо от слабите
промени в кръвното налягане (понижаване средно с 3,3/1,4 mm����
������
H���
g��
).
Ramipril����������������������������������������������������������������
притежава и антисклеротичен ефект, изразяващ се в значимо намаляване на дебелината на участъка интима-медия в стената на сънната артерия
(��������
SECURE��
).
Сравнително индиферентни резултати бяха получени от лечението с ��������
trandolapril���������������������������������������������������������������������������
в проучването ������������������������������������������������������������
PEACE�������������������������������������������������������
. Предполага се, че това се дължи на субоптимална дозировка на медикамента (дневна доза 4 mg������������������������������������������
��������������������������������������������
) или на грешки в критериите за включване.
Получените досега данни подсказват, че профилактичното действие на АСЕинхибиторите се определя не само от хипотензивните, а и от специфичните им церебропротективни свойства. Техният потенциал за превенция на МСБ се съдържа
в модулиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (�������������������
RAAS���������������
), която играе
важна роля в механизмите на мозъчната исхемия. Експериментално беше доказано,
че АСЕ-инхибиторите подобряват ендотелната функция (вкл. продукцията на NO���
�����
),
противодействат на растежа и пролиферацията на гладкомускулните клетки, медиирани от ангиотензин II, намаляват миграцията на макрофагите, ограничават
оксидативния стрес, редуцират плазмените маркери на възпаление и потискат
тромботичната активност. Клинично церебропротективният ефект на АСЕ-инхи-

228

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

т е р а пи я

биторите при мозъчна исхемия беше демонстриран с помощта на невроизобразяващи изследвания в първите часове на острия инсулт. Установено бе, че исхемичните
мозъчни увреждания са значимо по-малки по размер и по тежест при болните, които
преди това са били лекувани с АСЕ-инхибитори.
Въпреки че метаанализите на големите проучвания не показват превъзходство на АСЕ-инхибиторите в първичната профилактика на инсулта, трябва да се
подчертае тяхната роля при лечението на пациенти с кардиометаболитен синдром
или диабет, при които те са предпочитаният антихипертензивен медикамент.
Напоследък бяха представени експериментални доказателства за избирателен
афинитет на lisinopril����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
към подкоровите ганглии. Това очертава добри перспективи
за профилактика на болестта на малките мозъчни съдове, която уврежда предимно
тези структури и често води до съдова деменция.

АСЕ – ИНХИБИТОРИТЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ
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Фармакокинетични свойства
на амлодипин (Norvasc®) –
доказаната безопасност
Доц. Боряна Делийска
Нефрологична клиника, МБАЛ „Царица Йоанна”
Блокерите на калциевите канали са високоефективни медикаменти за лечение на
артериална хипертония. Част от тях се използват за лечение и на стабилна ангина
пекторис. �����������������������������������������������������������������������
Те представляват�������������������������������������������������������
хетерогенна група, която се дели на три основни класа
(табл. 1):
• Фенилалкиламини
• Бензотиазепини
• Дихидропиридини
Въпреки сходните си показания, се различават по клиничен ефект, безопасност
и фарамкоикономическа ефективност��.
Калциевите антагонисти са мощни вазодилататори. Те се свързват и блокират L-тип Са-канали. Това намалява навлизането на калций в клетките на гладката
мускулатура и причинява релаксация и вазодилатация. Аmlodipine лесно пенетрира
през мембраната, но има и допълнителен биологичен еvфект, назависим от влиянието му върху калциевите каналчета. Неговите фармакокинетични показатели са
основа за отличния му профил на безопасност. Уникалната молекула определя неговите уникални фармакокинетични и фармакодинамични свойства.
Тя определя също и добре изразеният антиоксидантен ефект на медикамента
(фиг. 2). Амлодипин има антиоксидантен ефект и намалява окислението на LDL и на
мембранните липиди. Последните имат значение за образуването на пенести клетки, ендотелната дисфункция и деструктивните възпалителни процеси, свързани с
атеросклерозата. Той отдава протони на липидните пероксидирани молекули, като
Група (тъканна
селективност)

Първо
Nifedipine
Nicardipine

т е р а пи я

Dihydropyridine
(артерии>сърце)

Benzothiazepine
(артерии=сърце)
Phenylalkylamine
(артерии≤сърце)
Phenylalkylamine/
benzimidazolyl
(артерии>сърце)

Diltiazem
Verapamil

Поколение
Второ
нови лек.форми
нови хим.съединения
Nifedipine SR/GITS
Benidipine
Felodipine ER
Isradipine
Nicardipine SR
Manidipine
Nilvadipine
Nimodipine
Nisoldipine
Nitrendipine
Diltiazem SR
Verapamil SR

Трето

Amlodipine
Lacidipine

Gallopamil

Mibefradi

Фиг. 1. Класификация на Са-антагонисти. Блокерите на калциевите канали са три основни
генерации (1).
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така блокира пероксидацията. Амлодипин, за разлика от нифедипин и дилтиазем,
има дозо-зависим ефект върху освобождаването на нитрити - хидратирани продукти от метаболизма на NO. Медикаментът освобождава NO от сърцето, бъбреците и скелетната мускулатура както при експериментални животни, така и при
човек. Този ефект на медикамента до момента не е обяснен.
Амлодипин притежава най-високата бионаличност в сравнение с други медикаменти от същата терапевтична група (1) (табл. 2) – средно 64% при млади здрави
доброволци и около 80% при хипертоници (2,3).
Предимствата, дължащи се на по-високата бионаличност, са следните:
А. По-малка вариабилност във фармакокинетичните параметри като бионаличност, областта под кривата (AUC�����������������������������������������������
)и
���������������������������������������������
Cmax���������������������������������������
(1, табл.
����������������������������������
3)(4). В тези публикации са
направени сравнения между Felodipine ER, Verapamil CR, Diltiazem и Diltiazem CR.
Б. По-малък риск от взаимодействие с приема на храна, алкохол и сок от грейпфрут. Амлодипин не взаимодейства с приема на храна (5) или сок от грейпфрут
(6, 7). Следователно той притежава значителни предимства пред Felodipine��,
при който се наблюдава 50% увеличаване на бионаличността след прием на
храна (8), почти 3 пъти увеличение след прием на сок от грейпфрут (9) и 75%
увеличение след прием на алкохол (10).
В. По-малко влияние на възрастта върху резорбцията на медикамента. При популациите в напреднала възраст бионаличността на amlodipine се повишава с 35-

Медикамент
Amlodipine
(I) Нормотензивни
(II) Хипертоници
Diltiazem
Felodipine ER
Isradipine
Nifedipine
Nisoldipine
Nitrendipine
Nitrendipine
Verapamil

Бионаличност
(%)

Полуживот
на елиминиране

60-65
80
44

35-50 ч
53±14
11.2 ч

22
20
43
4-8
15-25
23
10-30

15 ч
8ч
2ч
8-11 ч
8ч
8-9 ч
3-7 ч

Литература
Faulkler et al. 1986
Abernethy et al 1990
Chaffman and Brogden, 1985
Ochs and Knuchel, 1984
Blychert et al, 1990
Shran et al., 1988
Waller et al., 1984
Ahr et al., 1987
Eichelbaum et al., 1988
Mikus et.,al 1987
Reid et al., 1988

Табл.2. Бионаличност на Амлодипин
Фармакокинетични свойства
на амлодипин (Norvasc®) – доказаната безопасност
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Фиг. 1. Модел на рецепторно свързване на
заредената молекула на NORVASC
�������®

Фиг. 2. Разпространението на свободните
радикали през липидния слой на мембраната
намалява при наличието на амлодипин поради отдаване на протони от молекулата на
медикамента

40% (4), докато за медикамент с ниска бионаличност, като например felodipine��,
бионаличността се увеличава 3 пъти (11).
Г. По-малък риск от лекарствени взаимодействия. При медикаментите с ниска
бионаличност (висок first�����������������������������������������������������
-����������������������������������������������������
pass������������������������������������������������
метаболизъм)
�����������������������������������������������
и висок клирънс има по-голям риск
от взаимодействия с други медикаменти, използващи същите метаболитни
пътища.
Amlodipine������������������������������������������������������������
няма
�����������������������������������������������������������
клинично значими лекарствени взаимодействия. Сред проучените медикаменти са cimetidine (12), digoxin (13), erytromycin , cyclosporin (14) и
atorvastatin . ��������������������������������������������������������������������
За разлика от него с������������������������������������������������
а�����������������������������������������������
����������������������������������������������
описани���������������������������������������
значителни лекарствени взаимодействия�
със cimetidine�������������������������������������������������������������������
(напр.
������������������������������������������������������������������
повишаване на бионаличността на медикамента) при verapamil�
(�����������������������������������������������������������������������������������
близо 90% (������������������������������������������������������������������������
15)���������������������������������������������������������������������
), nifedipine��������������������������������������������������������
(>60% (16)), felodipine��������������������������������
������������������������������������������
(60% (17)). Взаимодействията
�������������������с
digoxin (повишение на плазмените нива на digoxin���������������������������������
) �������������������������������
са изключително важни в случаите с diltiazem (��������������������������������������������������������������������
18) и
����������������������������������������������������������������
verapamil (���������������������������������������������������
19). Изразени
����������������������������������������������
са взаимодействията на erytromycin���с��
felodipine (20)������������������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������������
повишение на концентрацията на блокера на калциевите канали)����
, а��
взаимодействията с cyclosporin�����������������������������������������������
(���������������������������������������������
повишаване на концентрацията на cyclosporin��)
са най-значителни при diltiazem (21)�������������������������������������������
. �����������������������������������������
Други клинично значими взаимодействия на
felodipine���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
са описани за itraconazole (����������������������������������������������
22) ������������������������������������������
и антиепилептици (23), като взаимното влияние между verapamil�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
и simvastatin���������������������������������������������
��������������������������������������������
са също впечатляващи (3.4 пъти повишение на
Cmax (�������������������������������������������������������������������������
24)). Пример за неблагоприятния ефект на тази комбинация е проучване при
пациенти (25 248), приемащи �������������������
simvastatin��������
(20-80 ���������������������������������
mg)������������������������������
, в което е установен риск
��������
от
миопатия, най-висок при тези, приемащи и verapamil (0.061% спрямо 0.63%, което е
приблизително 10 пъти повече) (25).
Негативните инотропни и хронотропни ефекти на верапамил и дилтиазем са
добре познати и могат да доведат до сериозни проблеми, особено когато се комбинират с бета-блокери. За разлика от тях, amlodipine������������������������������
�����������������������������
няма негативни инотропни или
електрофизиологични ефекти при комбиниране с бета-блокери (26, 27).
Това е само една нищожна част от огромния списък на клинично значимите
лекарствени взаимодействия на блокерите на калциевите канали с ниска бионаличност, но служи като важно послание, че този списък е много голям и труден за
запомняне в ежедневната практика.
Второто предимство на amlodipine�����������������������������������������
е,
����������������������������������������
че той притежава най-продължителният
плазмен полуживот (35-50 ч) сред всички широко използвани блокери на калциевите
канали (1, табл.1)������������������������������������������������������������
. Резултатът от това е много стабилна плазмена концентрация
с много малки флуктуации в дозовия интервал �����������
(отношение ����������������������
peak������������������
-�����������������
trough�����������
концентра����������
ция около 1.5 при steady����������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������
state (3)������������������������������������������������
). ���������������������������������������������
Това причинява много стабилен 24-часов ефект
с trough���������������������������������������������������������������������
/��������������������������������������������������������������������
peak����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
отношение, покриващо напълно изискванията на FDA за разлика от
много други медикаменти�����������
(���������
28, 29).
Дългият плазмен полуживот е също изключително важен при случаи на случайно пропуснати дози, в които амлодипин демонстрира ефективност най-малко
за три дни след последната доза при seady����������������������������������������
-���������������������������������������
state (��������������������������������
30, 31). �����������������������
Беше демонстрирано, че
amlodipine осигурява по-добро терапевтично покритие в случаи на сучайно пропус-
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Медикамент
Amlodipine
Felodipine ER
Verapamil CR
Diltiazem

AUC
22
49
60
61

% вариабилност
Cmax
20
48
58
60

Бионаличност
14
55
56
43

Табл. 3. Коефициент на вариация в плазмата AUC, Cmax и бионаличност на amlodipine, felodipine,
verapamil и diltiazem.
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Сърдечна
честота
Активност на
синусовия възел
Проводимост на�
AV�������
възела
Контрактилност
на миокарда

NORVASC

Нифедипин

Дилтиазем

Верапамил

↔

↑

↓

↓

↔

↔

↓

↓

↔

↔

↓

↓

↔

↔

↓↓

↓↓↓
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кане на дозата спрямо nifedipine����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
retard (�������������������������������������������������������
32), ��������������������������������������������������
nifedipine����������������������������������������
���������������������������������������
GITS (���������������������������������
33, 34), felodipine��������������
������������������������
�������������
ER (���������
35, 36),
diltiazem��������������������������������������������
�������������������������������������������
SR (���������������������������������������
37)������������������������������������
и при ангина спрямо diltiazem (����
38).
Лошият къмплайънс или прекъсването на терапията е основен проблем при
лечението на хипертонията. Къмплаянсът с блокерите на калциевите канали е подобър например от този на бета-блокерите и диуретиците (�������������������������
39, 40, 41)��������������
, но дори и в
групата на калциевите антагонисти съществуват разлики. В голямо проучване на
Kubola et al. при повече от 37 000 пациенти по-голяма част от пациентите остават
на лечение с amlodipine спрямо isradipine, nicardipine или diltiazem (42). Amlodipine няма
неблагоприятни сърдечно-съдови ефекти (табл. 4)
• Негативните инотропни и хронотропни ефекти на верапамил и дилтиазем са
добре познати и могат да доведат до сериозни проблеми, особено когато се
комбинират с бета-блокери.
•	За разлика от тях, amlodipine���������������������������������������������
няма
��������������������������������������������
негативни инотропни или електрофизиологични ефекти при комбиниране с бета-блокери.
•	Amlodipine е безопасен за употреба при болни със застойна сърдечна недостатъчност!
Приложението на����������������������������������������������������������
amlodipine при болни с бъбречна недостатъчност е абсолютно безопасно и не се налага корекция на дозата. При хипертензивни болни на хемодиализа и при здрави се отчитат незначителни разлики във фармакокинетиката на
амлодипин, поради което не се налага промяна в дозата му при болни дори и с тежко
нарушена бъбречна функция (��������������������������������������������������
43)�����������������������������������������������
. Важно е да се отбележи, че медикаментът не е
диализибилен��.�
По отношение на нефропротекцията съществуват редица доказателства за
благоприятния ефект на amlodipine.
В експериментални условия се установява, че прилагането на амлодипин ограничава развитието на бъбречната фиброза, забавя гломерулосклерозата и тубулоинтерстициалните промени и натрупването на извънклетъчен матрикс. По този
начин се създават условия за предотвратяването на бъбречните промени при диабет (�������
44,45)�.
Той има ренопротективен ефект при болни с оксалурия, вероятно във връзка с
нехемодинамични ефекти, и предпазва епителните тубулни клетки от увреждания
и впоследствие от развитие на тубуло-интерстициална фиброза (����
46).
Хипертонията и хиперурикемията са чести странични ефекти при лечение с
Циклоспорин А при трансплантирани болни. Амлодипин е подходящ за профилактика
на CsA-индуцираната хипертония и хиперурикемия при тези пациенти (����
47)�.
Амлодипин подобрява АН, преживяемостта и протеинурията при бъбречна поликистоза в експериментален модел (����
48)�.
Медикаментът е ефективен при деца с хронични бъбречни заболявания – като
осигурява възможност за оптимална корекция на АН, добре се понася и е подходящ
за приложение в извънболничната помощ (�������������������������������������������
49, 50)������������������������������������
. Трябва да се отбележи, че в Бълга-

Табл. 4. Сърдечно-съдови ефекти на amlodipine�
�����������.
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рия медикаментът няма одобрена регистрация за приложение при деца.
Всички описани по-горе фармакокинетични различия между блокерите на калциевите канали имат важно значение за ежедневната клинична практика.
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Комбинирана антихипертензивна
терапия с дихидропиридинови
калциеви антагонисти –
можем ли да контролиРАме риска?
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проф. Тихомир Р. Даскалов
Национална кардиологична болница
Необходимостта от комбинирана терапия на АХ за достигане на целевите
стойности на кръвното налягане (под 140/90 за всички хипертоници и под 130/80
за диабетиците и за болните с хронична нефропатия) зависи от нивото на налягането и съпътстващите рискови фактори и заболявания. Комбинирано лечение се
налага в 40 % от случаите при I – II степен на АХ (���������������������������������������
ALLHAT���������������������������������
2002����������������������������
), в 65 – 75 % при II – III
степен на АХ (�������������������������������������������������������������������
HOT����������������������������������������������������������������
1998)
���������������������������������������������������������������
и при почти всички болни с диабет и хронична нефропатия.
Комбинираната терапия има следните предимства:
а) при използване на подходяща комбинация от лекарства с различен механизъм
на действие е по-вероятно, че кръвното налягане и неговите усложнения ще
бъдат контролирани поради проявата на адитивен или синергичен ефект;
б) лекарствата може да бъдат предписани в по-ниска доза, което намалява риска
от странични действия (����������������������
ESC�������������������
Guidelines��������
������������������
,�������
2003��
).
Дихидропиридиновите калциеви антагонисти от трета генерация (какъвто е
lacidipine��������������������������������������
) се отличават със следните качества:
а) те са съдово селективни (подтискат контракцията на гладката мускулатура
на съдовете, като действат по-слабо върху миокарда в сравнение с останалите Са-антагонисти);
б)����������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������
имат постепенно начало и продължително действие (липсва или е по-слабо проявена контрарегулаторната симпатикусова активация – тахикардия);
в) притежават силна антиоксидантна активност (профилактират ендотелната
дисфункция и проявяват антисклеротичен ефект);
г)��������������������������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������������������������������
метаболитно са неутрални (подходящи за приложение при диабет и дислипидемия);
д) оказват протекция срещу съдовото ремоделиране (чрез понижаване на патогенетичния фактор Са-натоварване на миоцита);
е) редуцират левокамерната хипертрофия и подобряват диастолната функция
(����������������������������������������������������������������������������
Drugs�����������������������������������������������������������������������
2003������������������������������������������������������������������
, 63, 2327). Те оказват преобладаващо благоприятно действие върху
артериалната хипертония при следните състояния: възрастни болни, изолирана систолна хипертония, диабет, дислипидемия, стенокардия, периферна съдова болест, каротидна атеросклероза, бременност (�����������������������
ESC��������������������
Guidelines���������
�������������������
,��������
2003���
).
Бета-блокерите в комбинация с Са-антагонисти подтискат тахикардията и
палпитациите, предизвикани от последните, понижават производството на ренин
(потенцират вазодилатацията), поради което комбинацията е особено подходяща
за лечение на АХ при болни с ИБС. АСЕ-инхибитори/АРБ в комбинация с Са-антагонисти подтискат контрарегулаторната активация на ренин-ангиотензиновата и
симпатикусовата система, довеждат до по-рядка поява на периферни отоци и тази
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комбинация е подходяща за лечение на АХ при ИБС, нефропатия, атеросклероза, а
тиазидните диуретици в комбинация с Са-антагонисти засилват хипотензивния
ефект, профилактират периферните отоци и се използват при болни с диабет,
акцелерирала хипертония, изолирана систолна хипертония (�������������������������
Drugs��������������������
2003���������������
, 63, 2327, ���
Kaplan������������������
AJH��������������
�����������������
, 14, 85–115��
).
Lacidipine�������������������������������������������������������������������
в доза 3����������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������
6 мг е бил употребяван с бета-блокер (напр. атенолол, 10
мг) при лека/умерена хипертония или при хипертония, неконтролирана само с бетаблокери или в комбинация с АСЕ-инхибитор (лизиноприл, 20 мг) при умерена/тежка
хипертония или неконтролирана само с лизиноприл, както и в комбинация с диуретици (хлорталидон, 25 мг или хидрохлоротиазид, 25-50 мг) при неконтролирана само
с диуретик или изолирана систолна хипертония при възрастни и е предизвиквал
допълнително понижаване на артериалното налягане с 14-30/5-16 мм живак.
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Изводи
1. При използване на комбинирана терапия на АХ по-сигурно може да се контролира артериалното налягане при по-малък риск от странични действия.
2. Дихидропиридиновите калциеви антагонисти от трета генерация (какъвто е
Lacidipine����������������������������������������������������������������
) притежават специфични свойства и в комбинация с бета-блокери,
АСЕ-инхибитори/АРБ-блокери или диуретици оказват преобладаващо благоприятно действие върху артериалната хипертония при следните състояния: възрастни болни, изолирана артериална хипертония, диабет, дислипидемия, стенокардия, периферно-съдова болест, каротидна атеросклероза, бременност.

Комбинирана антихипертензивна терапия с дихидропиридинови
калциеви антагонисти – можем ли да контролиме риска?
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Renovia® - органна
и съдова протекция
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доц. Жанет Георгиева
Медицински университет, Варна

Навременното адекватно лечение на артериалната хипертония и диагнозата на
уврежданията на прицелните органи е от първостепенно значение за профилактиката на сърдечно-съдовите и органните увреждания. Това определя и основната цел на
антихипертензивното лечение – maxимално намаление на сърдечно-съдовата и бъбречната болестност и смъртност – препоръка както на JNC VII, така и на ESH/ESC. Това
се постига не само с оптимален контрол на стойностите на кръвното налягане, но и с
антихипертензивните лекарства с протективен ефект върху прицелните органи.
Основните увреждания на прицелните органи от артериалната хипертония са:
сърце – левокамерна хипертрофия, систолна/диастолна дисфунцкия, исхемична болест на сърцето, аритмии, сърдечна недостатъчност; мозък – транзиторни исхемични атаки, исхемичен или хеморагичен инсулт, когнитвни нарушения, деменция;
съдове на ретината; артерии – ендотелна дисфункция, задебеляване на съдовите
стени, плаки, намалена еластичност и ремоделиране на съдовете; бъбреци – микроалбуминурия, протеинурия, нарушена бъбречна функция.
Lercanidipine е високолипофилен и съдово-селективен калциев антагонист от
трета генерация. Еднократното му приложение на ден осигурява 24-часов контрол
на артериалното налягане, съизмерим с този на други калциеви антагонисти, но съчетан с отлична поносимост. Притежава най-високата съдова селективност сред
всички калциеви антагонисти, което определя липсата на кардиодепресивен и отрицателен инотропен ефект – предимство за хипертониците със сърдечна недостатъчност. За разлика от nifedipine, който потиска контрактилитета, lercanidipine не
оказва негативен ефект върху този показател. Lercanidipine, за разлика от nitrendipine,
води до плавна и продължителна коронародилатация и повишен коронарен кръвоток.
Едногодишното лечение с lercanidipine води до сигнификантно по-голямо намаление
на левокамерната хипертрофия в сравнение с losartan. Продължителното лечение с
lercanidipine води до подобрен кръвоток в ретиналните съдове както при хипертоници без съдово заболяване, така и при такива с увреждане на съдовете. Lercanidipine
увеличава бъбречния кръвоток, като за разлика от останалите калциеви антагонисти дилатира не само аферентната, но и еферентната артерия – по този начин
предпазва от интрагломерулна хипертрофия и послeдващо бъбречно увреждане.
Lercanidipine доказано намалява микроалбуминурията – ранен показател за органно увреждане. Невропротективното действие на lercanidipine се изразява в увеличение на
кръвотока в общата каротидна и вертебралните артерии. Lercanidipine, подобно на
nimodipine, намалява хипертоничните микроанатомични промени в мозъка, но води до
по-ефективно понижение на кръвното налягане. Поради това трябва да се предпочита при хипертоници с исхемични мозъчни атаки, когнитивни нарушения и деменция.
Поради ефективния антихипертензивен контрол и допълнителните антиоксидантни свойства, lercanidipine повлиява благоприятно метаболитния профил на хипертоници с диабет или с хиперлипидемия.
Доказаната антихипертензивна ефективност на lercanidipine се съчетава с отлична поносимост и мултиорганна и съдова протекция.
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Ренесансът
на дихидропиридините
Д-р Сотир Марчев
Клиника по кардиология, МБАЛ “Александровска”, МУ, София

Първите блокери на калциевите канали (нифедипин, верапамил, дилтиазем)
бяха бързо и краткодействащи лекарства. Установяването на факта, че бързото и кратко действие на нифедипин причинява нежелана симпатикотония наложи
въвеждането на по-дълго действащи медикаменти. Следващото поколение блокери на калциевите канали бяха медикаментозни форми, които бавно отделят
действащото вещество в стомашно-чревният тракт. Впоследствие се премина към следващото поколение калциеви антагонисти, които са химически вещества с дълъг полуживот в плазмата, например амлодипин. Последните блокери
на калциевите канали са вещества, като лацидипин и лерканидипин, които имат
дълъг рецепторен полуживот. Те са с висока мастна разтворимост, бързо се отделят от плазмата върху клетъчните мембрани. Там те образуват депо, което
взаимодейства дълго с разположените върху мембраната рецептори (алфа-субеденицата на бавните калциеви канали тип L). Тази мембранно-определена кинетика на лацидипин и лерканидипин, за разлика от останалите дихидропиридини
от трето поколение, които имат кинетика, определена от плазмените нива,
води до по-ниската степен на изява на странични ефекти. Продължителният им
ефект позволява употребата им еднократно дневно и подобрява комплиянса на
пациента.

Lercanidipine - Challеnge Study
Проучването цели да определи дали хипертоници с проявени нежелани лекарствени реакции - оток на глезена, зачервяване, главоболие, обрив, замаяност при
лечение с amlodipine, felodipine, nifedipine GITS или nitrendipine, като монотерапия или
в комбинация с други лекарства, при преминаване на лечение с lercanidipine за 4 седмици, ще продължат да проявяват тези нежелани лекарствени реакции.
Проучването установява по-добра поносимост на lercanidipine в сравнение с
други блокери на калциевите канали.
Ренесансът
на дихидропиридините
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Индикации за лерканидипин са:
•	Артериална хипертония + съпътстващи заболявания (особено при пациенти
>65 г.)
- изолирана систолна хипертония
- хронична бъбречна недостатъчност
- диабет и метаболитни нарушения
- изявени нежелани лекарствени реакции от лечение с други дихидропиридинови производни.
•	Lercanidipine показва съизмерим антихипертензивен ефект спрямо nifedipine,
nifedipine GITS, amlodipine, felodipine, nitrendipine.
•	Това, което отличава lercanidipine, е по-добрият профил на поносимост и порядката изява на нежелани лекарствени реакции (оток и тежест в крайниците,
главоболие, зачервяване, обрив, световъртеж).

Lercanidipine - ELYPSE
В проучването Eficacia de Lercanidipino y su Perfil de Seguridad (ELYPSE) са проследени 9 059 пациенти. Критерии за включване са лош отговор, лош комплаянс или изява
на нежелани лекарствени реакции към предшестваща антихипертензивна терапия.
Предшестващото лечение е преустановено и е назначен lercanidipine, 10 mg еднократно дневно за 3 месеца.
Основните изводи са:
Renovia® ефективно намалява кръвното налягане при лека до умерена артериална хипертония.
Lercanidipine значително намалява нежеланите реакции, проявени при предшестващо лечение.
Прави се заключението, че “приложението на лекарства с по-добра поносимост
ще доведе до по-стриктно придържане на пациентите към лекарските указания и
до по-добър контрол на кръвното налягане”
Lercanidipine и Amlodipine
Начало на действие

Продължителност на
действие
Липофилност

Lercanidpine
По-плавно в сравнение с amlodipine
– нисък риск от хипотония и
рефлекторна тахикардия
Т/Р ratio 83%

По-висока в сравнение с amlodipinе –
мембранно-контролирана кинетика,
кратък плазмен и дълъг мембранен
полужвот – по-малък риск от
нежелани лекарствени реакции
Вазоселективност
По-висока в сравнение с amlodipine
– липса на кардиодепресивен и
отрицателен инотропен ефект
Нежелани лекарствени
По-ниска честота (вкл. и при
реакции – оток,
преминаване от amlodipine на
зачервяване, главоболие, lercanidipine)
обрив, замаяност

Amlodipine
По-бързо в сравнение с
lercanidipne – по-висок риск
от хипотония с рефлекторна
тахикардия
T/P ratio 78%
По-ниска в сравнение с
lercanidipine – дълъг плазмен
полуживот – по-чести
нежелани лекарствени
реакции
По-ниска в сравнение с
lercanidipine
По-висока честота (вкл. се
увеличават при преминаване
от lercanipine на amlodipine)

т е р а пи я

Проучванията показват, че калциевите антагонисти имат антиоксидантен и
антиатеросклеротичен ефект освен хипотензивното си действие. Метаболитно
неутрални са и не влошават евентуално налични при пациента хипергликемия, хиперурикемия, хиперлипидемия и електролитни нарушения. Безспорни са и предимствата им за намаляване на честотата на мозъчния инсулт – най-страшното усложнение на артериалната хипертония. Тези предимства и въвеждането на съвременни
блокери на калциевите канали (които имат дълъг рецепторен полуживот и от там
плавно и продължително действие, което рязко намалява нежеланата симпатикотония и нежеланите ефекти) водят до ренесанс на дихидропиридините.
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Мястото на Lercanidipine
в лечението на изолираната
систолна хипертония

През последните години редица мащабни проучвания (Framingham Heart Study,
MRFIT) показаха, че основен детерминатор на сърдечно-съдовата заболеваемост и
смъртност при лицата под 50 г. е диастолното артериално налягане (ДАН), докато
при тези над 55 г. определящият фактор е систолното артериално налягане (САН).
Тъй като с възрастта ДАН се понижава, а САН се повишава, изолираната систолна
хипертония (ИСХ) (САН>140 mmHg, ДАН<90mmHg) е най-честата форма на артериална хипертония (АХ) изобщо. Според Framingham Heart Study 60% от хипертониците над 65 г. са с ИСХ. Други изследвания показаха, че 80% от неконтролираните
хипертоници са с ИСХ. Проблемът с тази форма на хипертония се задълбочава,
като се има предвид, че само 58% от пациентите с ИСХ са осведомени, че имат
хипертония, т. е. в най-добрия случай само половината от пациентите с ИСХ ще
се лекуват.
Патогенезата на хипертонията при възрастни е различна от тази на хипертонията при млади. В сравнение с младите, пациентите над 55 г. имат (1) повишена
ригидност на големите артерии, причина за високо САН и ниско ДАН, (2) понижена
ренинова активност, свързана с редуцирания наполовина брой на функциониращите нефрони, което лимитира ефекта на АСЕ-инхибиторите и АР-блокерите, (3) поизразена ендотелна дисфункция (намален синтез на азотен окис при повишено ниво
на вазоконстриктора ендотелин), (4) повишена солева сензитивност, водеща до
по-значимо повишаване на АН при нарушаване на солевата диета и до по-рязкото му
понижение при употреба на диуретици и при солева рестрикция.
За щастие рандомизираните изследвания показаха значимо редуциране на асоциирания с ИСХ риск от заболеваемост и смъртност при нейното лечение – 33%
редукция на мозъчния инсулт, 23% редукция на исхемичната болест на сърцето.
Поради по-високия базален риск постигнатата редукция при възрастните хипертоници е сигнификантно по-голяма от тази при лечение на АХ при млади.
Целта на лечението на ИСХ е да се постигне АН<140/90 mmHg при запазване на
ДАН>65 mmHg с цел да не се повиши пулсовото налягане. Поради специфичната си
патогенеза лечението на ИСХ е различно от това на систолно-диастолната хипертония при млади. Основно значение има модифицирането на начина на живот (спиране на тютюнопушенето, ограничаване на консумацията на алкохол и готварска
сол, умерени аеробни натоварвания). От медикаментите средство на първи избор
са тиазидните диуретици. При неоптимален резултат трябва да се добави дългодействащ дихидропиридинов (ДХП) калциев антагонист. Новите поколения ДХП
калциеви антагонисти – Lercanidipin (Renovia®), имат еднакъв антихипертензивен
ефект с този на амплодипин, но добре известните им странични ефекти са ограничени до минимум и по-често са сравними с тези при плацебо.

Мястото на Lercanidipine
в лечението на изолираната систолна хипертония
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доц. Димитър Раев
Медицински институт - МВР, София

Големи проучвания с Lacidipine
доц. Добромир Гочев
ВМА, Клиника по кардиология
Lacidipine е калциев антагонист от трета генерация с висока съдова селективност. Той има 24-часова ефективност при еднократен дневен прием.
При много клинични проучвания той показва антихипертензивни и други положителни ефекти, сравними с тези на основните класове сърдечно-съдови медикаменти.
Lacidipine и артериална хипертония.
Плацебо-контролирани проучвания с Lacidipine
Антихипертензивната активност и ефикасност на Lacidipine е изследвана в
много проучвания, в които са включени хиляди пациенти.
MAGIC Study (Minimal Dosing And Gentle Initial Control)
Целта на това проучване е да се оцени оптималната антихипертензивна доза
на Lacidipine. Включени са 5073 пациенти от практиките на GP във Великобритания.
Дизайнът е направен maxимално близо до ежедневната практика. След 2-седмичен
run in период пациентите са разделени на две групи по метода на единична сляпа
рандомизация: едната група получава 2 мг Lacidipine, а другата – 4 мг. При необходимост дозата се увеличава с 2 мг през 4 седмици до maxимална доза 6 мг или отказ.
Продължителността на проследяване е 14 седмици (2).
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Резултати
В ниско- и среднодозовите режими (2 и 4 мг) е постигнат по-добър контрол на
диастолно артериално налягане (ДАН) (83.7 mmHg срещу 101.9 mmHg при доза 2 мг;
83.2 mmHg срещу 101.8 mmHg при доза 4 мг).
Над 1/3 от пациентите остават на 2 мг Lacidipine през цялото време, като
85% от тях имат добър контрол на RR.
В ниско- и среднодозовите режими (2 и 4 мг) има еднаква честота на странични
събития.
Дългосрочни проучвания
В отворено многоцентрово проучване на C.J. Spieker et al. са включени 2127
пациенти на Lacidipine или плацебо. След 1-годишен период на проследяване е установена средна редукция на артериално налягане (АН) с 20/14 mmHg. Получените
резултати демонстрират липса на развитие на толеранс към антихипертензивния
ефект на Lacidipine (3).
В друго отворено многоцентрово проучване на P. Tcherdakoff с участието на
2206 пациенти Lacidipine е прилаган в продължение на 12 седмици с начална доза в
зависимост от възрастта: 4 мг при възраст под 60 години и 2 мг при възраст над
60 години. След 8 седмично лечение се установява, че е постигнат оптимален контрол на АН при 29% от пациентите на доза 2 мг; в 64.6% - при доза 4 мг и само 6.3%
от пациентите са се нуждаели от доза 6 мг. Следователно дозовият режим 2-4 мг
е достатъчен при повече от 90% от изследваните пациенти (4).
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Проучвания с 24-часово мониториране на АН
Потенциалният 24-часов ефект от еднократна доза Lacidipine е изследван в няколко проучвания при хипертоници (5). Получените резултати показват постигане
на много добър контрол на АН както в дневния, така и в нощния период (табл. 1).
Брой

12
21
11
11
Табл. 1.

Възраст

Доза

Продължителност

21-75 г.
18-65 г.

4-8 мг.
4-6 мг.
4-8 мг.
2-4 мг.

4-8 седм.
6 седм.
4-8 седм.
4 седм.

71-85 г.

Средна промяна на АН (mmHg)
дневна
нощна
САН
ДАН
САН
ДАН
-20
-12
-8
-6
-17
-16
-16
-11
-31
-21
-14
-10
-35
-14
-31
-12

Lacidipine има постоянен 24-часов антихипертензивен ефект, включително и в
периодите след събуждане от сън. Не се регистрират също така епизоди на ортостатизъм по време на лечението.
Т/Р съотношение – представлява отношението между най-малката редукция
на АН в края на дозовия интервал (trough) и най-голямото понижение на АН след
приема на медикамента (peak). Т/Р трябва да бъде над 50%, за да се приеме, че еднократният дневен прием е достатъчен за 24-часов конторл на АН. Изследванията,
които са направени с Lacidipine, показват, че той покрива напълно тези изисквния
дори в доза 1 мг/24 часа. В среднодозовите режими (2 и 4 мг/24 часа) Lacidipine има
Т/Р отношение над 70% както за систолното, така и за диастолното АН (2).

Автори
дизайн прод. (м) медикаменти брой пац. доза (mg/ден) ср.↓ на RR отговор %
Сравнения с CCB
Galderisi et al.
Sb 1 мес.
����
Lacidipine
26
4
17/13*
65
Isradipine-SR
26
5
17/14*
65
Lau and Chang
Db 1,5 мес.
����
Lacidipine
30
4→6
19/13*
70
Amlodipine
31
5→10
22/12*
76
Leonetti
Db 5 мес.
����
Lacidipine
220
4→6
18/14*
74
Nifedipin-SR
215
20→40
21/17*
83
Сравнения с Диуретици
Chiarielo et al.
Db 5 мес.
Lacidipine
180
4→6
20/15*
91
HCTZ
182
25→50
22/15*
87
Salako et al.
Db 3 мес.
Lacidipine
24
4→6
11/14**
79
HCTZ
17
25→50
23/13* *
82
Сравнения с BB
UK Lacidipine
Db 5 мес.
Lacidipine
221
4→6
15/12
NR
Study Group
Atenolol
231
50→100
17/14
NR
Табл. 2

Получените резултати показват, че Lacidipine е поне толкова ефективен,
колкото другите сравнявани медикаменти. Изключение прави проучването UK
Lacidipine Study Group, където Lacidipine и Atenolol не достигат достоверно понижение на АН в сравнение с изходните стийности (6).
Големи проучвания
с Lacidipine
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Сравнителни проучвания
с други антихипертензивни медикаменти
Провеждани са сравнителни проучвания с други калциеви антагонисти, диуретици и бета-блокери (табл. 2).

Едно сравнително голямо проучване е CRHIS (Cardiovascular Risk in Hypertension
Study). То е отворено многоцентрово паралелно групово проучване при 1229 пациенти със средна и тежка АХ. Lacidipine, 4-6 мг/ден, се сравнява с Atenolol, 50-100 мг/
ден; Enalapril, 10-20 мг/ден, и фиксирана комбинация от HCTZ, 25-50/ден + Amiloride,
2.5-5 мг/ден. Монотерапията с Lacidipine постига добър контрол на АН в около 80%
от пациентите и достига статистическа достоверност в сравнение с Enalapril
(р<0.05) и комбинацията HCTZ+ Amiloride (р<0.01). Само при 14% от пациентите с
Lacidipine се налага комбинация с друг антихипертензивен медикамент за разлика от
другите групи, където този процент е над 25 (7).
Проучвания в комбинация с други
антихипертензивни медикаменти
В проучване на D. Lyons et al. се оценява комбинацията Lacidipine, 4 mg + Atenolol,
100 mg дневно, в сравнение с монотерапията с двата медикамента. Получените
резултати показват по-добър контрол на АН при пациентите с комбинирана терапия за разлика от тези с монотерапия. Авторите правят извода, че комбинацията
Lacidipine и Atenolol е ефективна и рационална при пациенти, които не отговарят
на монотерапия (8).
Друго проучване на B. Costa et al. сравнява комбинацията Lacidipine, 4 mg, и
Lisinopril, 20 mg. Резултатите показват, че комбинацията води до по-голяма редукция като на САН, така и на ДАН (САН е понижено с 11.9±13 mmHg с Lisinopril; 17.7±12
mmHg с Lacidipine и 25.6±11 mmHg с комбинацията от двата медикамента). Заключението е, че комбинацията между Lacidipine и АСЕ-инхибитор има адитивни ефекти
при артериалната хипертония (9).
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Проучвания при възрастни пациенти
(над 60 години) с артериална хипертония
В табл. 3 са представени обобщените данни от няколко проучвания за приложение на Lacidipine при възрастни пациенти. Като цяло Lacidipine е поне толкова ефективен, както и другите срвнявани медикаменти. Изключение прави проучването на
Wing et al., в което при изолирана систолна хипертония комбинацията Lacidipine +
HCTZ не е понижила сигнификантно нощното АН в сравнение с плацебо (6).
Автори
дизайн прод. (м) медикаменти брой пац. доза (мг 1хден) ср.↓ на RR отговор %
Пациенти със средна и тежка АХ
Guedon et al.
Db 2 мес.
����
Lacidipine
93
2 →4
25/15
76
Nitrendipin
82
10→20
18/13
69
Enalapril
91
10→20
22/15
79
Leonetti et al.
Db 6 мес.
����
Lacidipine
208
2→4
29/14
78
Amlodipine
200
5→10
30/15
80�
Lercanidipine
420
10→20
30/14
80
Пациенти с изолирана САХ
Mallaco et al.
Sb 32 мес.
����
Lacidipine
942
4→6
36/8
NR�
CLT
940
12.5
35/7
NR
Wing et al.
Db 1�����
мес.
Lacidipine
19
2→4
5/3
35
HCTZ
19
25→50
7/1
44
Lac+HCTZ
19
2+25→2+50
12/3*
41
Табл. 3.

SHELL Study (Systolic Hypertension in the Elderly Lacidipine Long Term Study)
Целта е да се сравни ефикасността и толерантността на Lacidipine, сравнен с
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Chlortalidon при възрастни пациенти с изолирана систолна хипертония. Включени са
1882 пациенти с АХ >160/95 mmHg да получават Lacidipine, 4-6 мг/ден, или Chlortalidon,
12.5-25 мг/ден, като при липса на ефект е добавян Fosinopril, 10 мг/ден. Срокът на
проследяване е 5 години. Първичната цел е оценка на болестност и смъртност при
този профил на пациенти (10).
Резултати
И с двата медикамента е постигнат добър контрол на АН, като след 12-месечно лечение е постигната сигнификантна редукция на САН (при лечение с Lacidipine
от 179±11 mmHg до 148±11 mmHg; в групата с Chlortalidon от 180±11 mmHg до
144±13 mmHg). Не се установява достоверна разлика по отношение на сърдечносъдовата болестност и смъртност в двете групи.
На базата на изброения дотук голям клиничен материал могат да се направят
следните изводи за ефектите на Lacidipine при АХ:
1. Ефективната доза на Lacidipine при лечение на АХ е в граници 2-6 мг.
2. Еднократна доза 2-6 мг има траен антихипертензивен 24-часов ефект с T:P съотношение над 70% за САН и ДАН.
3. При голям брой пациенти е налице добър контрол на АН при еднократна доза
от 2 мг.
Ефекти на Lacidipine при физическо обременяване
В отворено, плацебо-контролирано проучване M.E. Heber et al. включват пациенти със средна и тежка АХ на възраст 21-75 години (11). Извършен е изходен maxимален ВЕТ, който е повторен след 4-8 седмично лечение с Lacidipine в доза 4-8 мг. Получените резултати показват, че Lacidipine има добър антихипертензивен ефект по
време на физическо обременяване (понижение на САН и ДАН с 23/14 mmHg; p=0.05).
От друга страна не се установява съществено повлияване на сърдечната честота
в сравнение с плацебо.

Има ли Lacidipine антиатеросклеротични ефекти?
Калциевите йони играят важна роля в много процеси, свързани с патогенезата
на атеросклерозата. Повишеният инфлукс на Са2+ води до патологични промени на
поне две ключови места – ендотелно увреждане в резултат на дисбаланс между NO
и ендотелина; на второ място стимулиране на пролиферацията и миграцията на
ГМК. Всичко това води до неоинтимална пролиферация и атерсклероза.
ELSA (European Lacidipine Study on Atherosclerosis) е едно от най-големите проучвания за оценка ролята на КА в забавянето на атеросклеротичния процес. То е
и първото проучване, което сравнява ефектите на Lacidipine и Atenolol върху атеросклерозата при пациенти с АХ (6). Проучването е многоцентрово, двойно-сляпо,
рандомизирано.
Оценката се извършва чрез ехографско изследване на каротидната артерия на
нива общ ствол и бифуркация.
Първична цел: средна промяна в дебелината интима/медия (IMT) на каротидГолеми проучвания
с Lacidipine
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Профил на толерантност
От проведен ретроспективен анализ на 50 проучвания с Lacidipine, 2-6 мг дневна доза, при 16 590 пациенти в продължение на 12-26 седмици се установява относително нисък процент на странични прояви (основно главоболие 7.8%; зачервяване
5.3%; оток около глезените 4.6% и др.). Тези прояви са свързани главно с вазодилататорните ефекти на медикамента (6).

ната артерия – обща и бифуркация (CC и CB) като индекс на атеросклеротичната
прогресия (CBMmax)
Вторични цели: увеличение/намаление на броя на плаките (местна IMT ≥1.3 мм);
фатални и нефатални СС-събития; обща смъртност.
Включени са общо 2334 пациенти – 1177 на Lacidipine, 4-6 мг/ден, и 1157 пациенти на Atenolol, 50-100 мг/ден. След отпадане на различен брой на отделните етапи
се образуват две групи за анализи: ITT (intention-to-treat) група, при която е направено
изходно и поне едно проследяващо ехографско изследване – съответно 1023 и 1022
души; група Completers – всички завършили успешно 4-годишния срок на проследяване – съответно 755 и 764 пациенти.
Резултати
установен е сигнификантен ефект (р<0.0001) на Lacidipine в сравнение с Atenolol
с разлика в СВМmax прогресията от -0.0227 мм (в ITT-групата) и -0.0281 мм (в групата Completers). IMT прогресията е била 0.0145 мм/година в рамото с Atenolol и 0.0087
мм/година в рамото с Lacidipine (в групата Completers; 40% редукция; р=0.0073).
Пациентите с регресия на плаките са сигнификантно повече (19.8% срещу
15.7%), а тези с прогресия на плаките – по-малко (25.9% срещу 29.0%) в рамото с
Lacidipine. Няма сигнификантна разлика между двата режима на лечение по отношение на смъртността и сърдечно-съдовите събития, независимо че се наблюдава
тенденция в полза на Lacidipine.
Редукцията на АН е идентична в двете рамена (-21.8/-15.5 mmHg срещу -21.6/15.6 mmHg). Амбулаторното 24-часово мониториране на АН показва по-добър контрол в рамото с Atenolol в сравнение с Lacidipine (-10.3/-8.7 mmHg срещу -6.8/-4.9
mmHg; p<0.001)
Изводи
Lacidipine намалява каротидната IMT прогресия и броя на атеросклеротичните
плаки. Тези ефекти са независими от антихипертензивната му активност и са индикатор за антиатеросклеротичен потенциал.
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Заключение
Lacidipine е ефективен, добре толериран калциев антагонист за лечение на широк кръг сърдечно-съдови заболявания.
Установена е ниска честота на странични ефекти, особено в средно-дозовите
режими 2-4 мг/24 часа. Има потенциални антиатеросклеротични ефекти както някои други медикаменти от този клас.
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Повишаване на стойностите
на HDL-холестерола и намаляване
на риска от ИБС: ползи от
лечението с никотинова киселина

Корекцията на ниските стойности на нивото на HDL-холестерола предлага алтернативен подход за редуциране на сърдечно-съдовия риск, независим от стойностите
на LDL-холестерола, които могат да бъдат ниски или високи. Данни сочат, че проявите
на възпаление в атероматозната плака, ниските стойности на HDL-холестерола и повишеният сърдечно-съдов риск могат да бъдат обвързани в единна връзка. Деветгодишно проучване с 245 участници от Physicians Health Study, които развиват МИ, и 372
лица, включени в контролна група без сърдечно-съдови усложнения, се фокусира върху
прогностичното значение на С-реактивния протеин и нивото на HDL-холестерола. Клинично здрави мъже, позиционирани в зоната на най-високите отношения (горна третина) на общия холестерол (HDL-холестерол >5,01 и С-реактивен протеин >1,69 мг/л) се
оказват с 4,4 пъти по-висок риск за първи миокарден инфаркт в сравнение с пациенти,
разположени в долната третина. Тези данни подкрепят хипотезата за възловото значение на HDL- холестерола в генерирането на сърдечно-съдов рисков профил.
Интервенции за коригиране на нивото на HDL-холестерола показват статистически достоверна и клинично изявена редукция на честотата на сърдечно-съдовите
усложнения.
Специално място в тази посока заема Veterans Affairs HDL Intervention Trial (VA-HIT),
което показа значително намаление на риска от коронарни усложнения с 24% при пациенти, лекувани с фибрат, в сравнение с пациенти, приемали плацебо (р = 0,006) за период от 5,1 години. Това проучване представя сериозни доказателства за значението
на ниските стойности на HDL-холестерола при поддържане на риска от развитие на
усложнения, особено при пациенти с преживян миокарден инфаркт и със стойности
на HDL-холестерола <1,0 mmol/l. Статистическият анализ доказва връзката между
ниските стойности на HDL-холестерола (релативен риск 0,89, р= 0,02) и комбинираната крайна точка за смърт от коронарна болест или нефатален МИ. Такава връзка не
се открива, ако се търси за различни нива на LDL-холестерола или за триглицеридите.
Тези данни подкрепят резултатите на по-ранното проучване Helsinki Heart Study, които показват, че повишаването на стойностите на HDL-холестерола е от изключително значение за благоприятната промяна на прогнозата.
В други клинични опити се оценява значението на никотинова киселина за модифициране на сърдечно-съдовия изход, за която е известно, че оказва най-мощно действие
върху повишаването на нивата на HDL-холестерола. Проучването Coronary Drug Project
показва значимо подобрение на сърдечно-съдовите крайни точки, включващо 14% намаление на честотата от коронарна смърт и на миокарден инфаркт (р= 0,05) при 4000
пациенти, преживели МИ. Най-сериозно подобрение в прогнозата се открива при пациенти, лекувани с комбинация от никотинова киселина и статин. Клиничният опит
HАTS проследява приложението на тази комбинация при болни с ниско ниво на HDL-холестерол (<0,9 mmol/l), с или без допълнителното използване на антиоксидантна тераПовишаване на стойностите на HDL-холестерола и намаляване на риска от ИБС:
ползи от лечението с никотинова киселина
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пия. След 3-годишно лечение се наблюдават ангиографски доказателства за регресия
на коронарната атеросклероза и 60-90% намаление на честотата на големи коронарни
усложнения (р= 0,03). Подобрението на клиничния изход, наблюдавано в HАTS, е много
по-подчертано в сравнение с други проучвания, в които се изследват резултатите от
приложението само на статини, само на фибрати или само на никотинова киселина.
Общо 6 са проучванията, които изследват ефектите от приложението на никотинова киселина върху прогресията на атеросклерозата, 2 от тях включват пациенти с документирана коронарна болест и ниско изходно ниво на HDL-холестерол (HATS
и АРБITER 2). АРБITER 2 Trial (2004) изследва ефектите от 12-месечно приложение на
фармакологична форма никотинова киселина с удължено освобождаване. Не се наблюдава значима прогресия на атеросклерозата при пациентите, лекувани с никотинова
киселина под форма на препарат с дълго освобождаване.
Специално внимание заслужават проучванията за намаляване на риска чрез комбинирано лечение на никотинова киселина с други групи антилипемични медикаменти
- статини, фибрати, смоли или секвестранти на жлъчните киселини: HATS, FATS, CLAS,
AFREGRS, UCSF-SCOR и др. Крайният резултат, който обединява тези клинични опити,
е доказателството за сигнификантно редуциране на прогресията на атеросклерозата, както и поддържане на нейната регресия във времето. Маркирано намаление на
сърдечно-съдовите усложнения (смърт, МИ или реваскуларизации във връзка с влошаваща се клиника) се открива в проучването FATS, което сравнява два лечебни режима:
никотинова киселина с холестипол и ловастатин с холестипол. Maxималната препоръчана доза на никотинова киселина във форма с удължено освобождаване (2000 мг) в
комбинация с ловастатин, 40 мг, води до увеличение на нивото на HDL-холестерола с
29 %. Едновременно с това се установява, че същата комбинация може да доведе също
така и до по-изразено понижаване на стойностите на LDL-холестерола (средно 45%),
отколкото самостоятелното лечение със статин (средно 24,4%).
Няколко опита проучват продължителността на ефекта от приложението на
никотинова киселина във форма с удължено освобождаване със средна дневна доза
2000 мг. Пациентите са проследявани средно 48 до 96 седмици. Данните показват значимо увеличение на стойностите на HDL-холестрола в сравнение с изходните, което
се наблюдава до крайния срок на наблюдение – 96 седмици (р = 0,001). Нивата на общия
хорестерол, на LDL-холестерола и на Lp(а) също се променят в позитивна посока след
48 седмица от лечението (р= 0,001). Тази тенденция се запазва до края на наблюдението – 96 седмица. АроВ показва значимо положителна динамика във всяка времева
точка от проследяването (на 48 седмица – 16 % и на 96 седмица – 17%). Степента на
влияние върху нивата на HDL- и LDL-холестерола, както и върху триглицеридите, при
използване на комбинирана терапия (никотинова киселина и статин) се запазва в хода
на лечението до края на 96 седмица.
Дислипидемията, особено ниското ниво на HDL-холестерол, е важен двигател на
усложненията при пациенти с диабет тип 2. Проучвания върху приложението на никотинова киселина при тази група пациенти показват, че лечението с никотинова
киселина повишава значимо и дозо-зависимо стойностите на HDL-холестерола. Синхронно с контрола върху HDL-холестерола се наблюдава намаление на стойностите
на триглицеридите, както и на нивата на LDL-холестерола (средно р= 0,05). Резултатите показват също, че нивата на HDL2-холестерол маса нарастват от 0,15 до 0,28
mmol/l. Тези стойности са значимо по-високи от наблюдаваните при лечение само с
аторвастатин или при лечение с комбинация никотинова киселина и аторвастатин.
Съществуващите в момента международни препоръки все още не предвиждат
включването на модификация на нивата на HDL-холестерола като първична цел на лечението. Налице са обаче достатъчно натрупани данни за важността на ролята на HDLхолестерола като фактор за формирането на сърдечно-съдов рисков профил. Включването на HDL-холестерола като една от основните цели в антилипемичното лечение
със сигурност ще бъде следващата стъпка в контрола на сърдечно-съдовия риск.
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Мастните киселини (�������������������������������������������������������
МК�����������������������������������������������������
)����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
са деривати от хидролизата на прости ��������������
(моно-, ди- и
триглицериди) и
����������������������������������������������������������������
сложни��������������������������������������������������������
липиди�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
(фосфолипиди). След хидролиза от триглицеридите
се получават глицерол и мастни киселини, а от фосфолипидите – глицерол, мастни
киселини и фосфатна група. Мастните киселини се класифицират в две основни
групи: наситени, при които химичните връзки между въглеродните атоми са прости, и ненаситени, с една или повече двойни връзки между тях. От ненаситените
МК произлизат мононенаситени МК с една двойна връзка в структурата и полиненаситени с две или повече двойни връзки в структурата. Полиненаситените МК
се класифицират от E���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������
Klenk��������������������������������������������������
в 3 класа, като името им произлиза от мястото на
двойната връзка при въглеродния атом: в ОПНМК e при 3-ти, в омега–6 - при 6-ти, а
в омега–9 - при 9-ти въглероден атом. О�����������������������������������������
мега-3 и ��������������������������������
о�������������������������������
мега-6 полиненаситените мастни
киселини са есенциални (незаменими) мастни киселини�����������������������������
и е необходимо внасянето им
в организма с храната. �������������������������������������������������������
Незаменими���������������������������������������������
те�������������������������������������������
МК
������������������������������������������
се
���������������������������������������
конкурират при метаболизирането си��.�
Метаболизмът на полиненаситените мастни киселини протича с десатурация и
удължаване на късоверижните молекули до т.����������������������������������
нар.
���������������������������������
дълговерижни полиненаситени
МК��������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������
с�����������������������������������������������������������������������
жизненоважни ефекти за човешкия орг�����������������������������������
а����������������������������������
низъм�����������������������������
.����������������������������
Поради сравнително ниската
ефективност на този процес е по-уместно да се������������������������������
приемат����������������������
като добавка дълговеПОЛИНЕНАСИТЕНИ ОМЕГА-3 МАСТНИ КИСЕЛИНИ –
УНИКАЛНО СРЕДСТВО ЗА ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА ИБС
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Омега-3 полиненаситените мастни киселини (ОПНМК) се съдържат в рибата
и имат многопосочни ефекти върху здравето. Те притежават вазоактивни,
антиагрегантни и противовъзпалителни свойства, основно чрез свойствата
на ейкозаноидите-имуносупресори. ОПНМК имат положителен ефект върху
липидния статус, хемостазата, еластичността на съдовата стена и синтеза
на азотен окис. ОПНМК значимо намаляват риска от внезапна смърт при сърдечна аритмия. Прилагат се с успех за лечение на ставни и кожни заболявания,
при артериална хипертония, чернодробни и възпалителни заболявания на гастроинестиналния тракт3. Последните проучвания наложиха ОПНМК в доза 1
г/дн, като мощно средство за вторична профилактика на атеросклеротичната съдова болест: намаляване на общата смъртност с 21% още в първите 3
месеца и намаляване на внезапната смърт с 45% след 4 месец. Комплексният
здравен ефект на рибномаслените концентрати, прилагани самостоятелно
или суплементирани към основната терапия, им запазват заслужено място в
профилактиката и лечението на различни заболявания.
Ключови думи: омега-3 полиненаситени мастни киселини, дислипидемия, миокарден инфаркт, аритмия, ревматоиден артрит.

рижни полиненаситени мастни киселини (1,
������
2) (фиг. 1)�.
Най-широко проучените дълговерижни полиненаситени ОПНМК МК�����������
�������������
са ейкозапентаенова (���������������������������������������������������������������������
EPA������������������������������������������������������������������
) и докозахексаеновата (������������������������������������������
DHA���������������������������������������
)��������������������������������������
МК ����������������������������������
(���������������������������������
фиг.2����������������������������
). Източник на тези дълговерижни полиненаситени мастни киселини е късоверижната ������������������������
омега�������������������
-3 алфа-линоленова
киселина (������������������������������������������������������������������
LNA���������������������������������������������������������������
). П�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
роцесът на превръщането й до дълговерижните полиненаситени
мастни киселини се конкурира с метаболизма на други късоверижни мастни киселини, представители на класове��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
о������������������������������������������������
мега��������������������������������������������
-6 и ���������������������������������������
омега����������������������������������
-9��������������������������������
. От арахидонова киселина ������
(�����
АА���
)��,
която е омега���������������������������������������������������������������������
-6�������������������������������������������������������������������
киселина, под действие на ензимите циклоксигеназа и липоксигеназа
се образуват ейкозаноиди: простаноиди (���
����
PGE2, ���
PGI2 �����
и ���
TXA2)�������������������
и левкотриени�����
(���
LTB4,����
���
LTC4,
LTE4)����������������������������������������������������������������������
. Ейкозаноидите от група 2 са имуноактиватори и повишават тромбоцитната агрегация, усилват вазоконстрикцията и индуцират синтеза на медиатори на
възпалението. От ЕРА, която е ОПНМК,�������������������������������������
������������������������������������
също под действието на двата ензима
се получават простаноиди ����
(���
PGE3, PGI
���3TXA3) и
������������������
левкотриени (���
����
LTB5LTC5 LTE
���5)������������
, като тези
от група 3 имат изразено имуносупресорно действие: потискат тромбоцитната
агрегация, усилват вазодилатацията, подтискат продукцията на медиаторите на
възпалението (9, 11). Л��������������������������������������������������������
ипса в храната на достатъчн�����������������������������
о����������������������������
количеств������������������
о ОПНМК�����������
, прием ���
на�
големи количества омега�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
-6 МК или
�����������������������������������������������
неправилно
�������������������������������������������
съотношение между ��������������
ОПНМК���������
и омега�
������6 МК,������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
приети с храната (16,
������������������������������������������������������
17, 18). Препоръчителното
����������������������������������������
съотношение на омега���
��������
-6/
о�������������������������������������������������������������������������������
мег����������������������������������������������������������������������������
a���������������������������������������������������������������������������
-3 е 1.5-2.3���������������������������������������������������������������
(24)�����������������������������������������������������������
. Процентът от плазмените фосфолипиди на омега-6 и омега–3
МК в ������������������������������������������������������������������������
храненето на �����������������������������������������������������������
българската популация е съответно 41/5.26, а съотношението
е 7.79,
�����������������������������������������������������������������������������
много по-високо спрямо това
������������������������������������������������
при други
���������������������������������������
народности. Следователно в хранен����������������������������������������������������������������������������
е���������������������������������������������������������������������������
то на българина превалира консумацията на храни, съдържащи омега–6 МК. ����
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поръчителният дневен прием на мастни киселини за възрастни, по данни на СЗО
(���������������������������������������������������������������������������������
2003�����������������������������������������������������������������������������
) ���������������������������������������������������������������������������
за полиненаситените мастни киселини е 6–10 %Е, линоленова МК���������������
(�������������
омега��������
-6) ����
2,0
%Е, линолова МК�����������������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������������
ОПНМК����������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������
1-2 %Е, DHA���������������������������������������������
������������������������������������������������
+ ������������������������������������������
EPA���������������������������������������
(�������������������������������������
о������������������������������������
мег���������������������������������
a��������������������������������
-3)�����������������������������
- 0,3 % Е, минимумът за ����
DHA�
и ЕPА поотделно е 0,1 %Е. Наситени на о���������������������������������������
мег������������������������������������
a�����������������������������������
-3���������������������������������
МК храни са риби,
��������������������
обитаващи студени водни басейни: скумрия, сьомга�������������������������������������������������
, тон, сардина, паламуд, треска, херинга, акула,
налим������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
и др., а на о����������������������������������������������������������������
мег�������������������������������������������������������������
a������������������������������������������������������������
-6����������������������������������������������������������
МК - растителни масла, месо, яйца, млечни продукти. Гренландските ескимоси боледуват 400 пъти по-рядко от сърдечно-съдови заболявания�
(��������������������������������������������������������������������������������
ССЗ�����������������������������������������������������������������������������
)����������������������������������������������������������������������������
, кожни и ставни заболявания спрямо народите в Западна Европа и Америка. От
атеросклероза и нейните клинични прояви ги предпазва консумацията на богата на
рибни мазнини храна (20). В последните 80 години приема на рибни мазнини в храненето на европееца и американеца е намалял с 80%. Това налага добавката на омега
3-МК към диетата (15). По данни от проучването �����������������������������������
Diet�������������������������������
and���������������������������
������������������������������
Reinfarction��������������
��������������������������
Trial��������
�������������
(������
�������
DART��)
суплементацията на диетата с 1-2 г дневно рибно масло намалява риска от ССЗ и
смъртност с 33%(4).
ОПНМК МК като високопречистени рибно-маслени концентрати се използват
за профилактика и като добавка към лечение на: ССЗ������������������������������
и мозъчно-съдови заболявания�
(атеросклероза)��������������������������������������������������������������
, хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия������������������
��������������������������������������
, нарушения
����������������
в сърдечния ритъм, миокарден инфаркт, тромбози������������������������������������
, артериална хипертония (5, 14, 25,
26, 27). Имат антиатеросклеротичното действие, ��������������������������
подобрявт липидния статус
– понижават нивото на триглицеридите и холестерол��������������������������
а, на липопротиените с ниска и много ниска плътност, липопротеин���������������������������������������
(�������������������������������������
а������������������������������������
),����������������������������������
намаляват
���������������������������������
броя на тромбоцитите���
и
тромбоцитната адхезия и агрегация, намаляват плазмения фибриноген и кръвния
вискозитет. ОПНМК повлияват и фибринолизата чрез намаляване на инхибитора
на пл�������������������������������������������������������������������������
a������������������������������������������������������������������������
зминогеновия активатор��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
–1 ����������������������������������������������
(���������������������������������������������
ИПА-1����������������������������������������
).��������������������������������������
�������������������������������������
След 6-седмична суплементация на диетата с ОПНМК LDL��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������
C������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
намалява с 9%, атерогенният липопротеин (������������������
a�����������������
) с 19 %, триглицеридите – с 50% и фибриногена с 14 %�������������������������������������������
(12, 13)�����������������������������������
. По данни от други две проучвания
общият холестерол намалява с 8%�������������������������������������������������
(9)����������������������������������������������
, LDL�����������������������������������������
��������������������������������������������
-����������������������������������������
C���������������������������������������
с 9%(2), триглицеридите
�����������������������������
с 64%���������
(9), респективно с 37%(2)�����������������������
и фибриногена с 23%���
(9) и 13%(2), Едно от последните проучвания
за вторична профилактика на ИБС ��������������������������������������������
(�������������������������������������������
GISSI��������������������������������������
– ������������������������������������
PREVENZIONE�������������������������
, 1999)������������������
�����������������
дава в ръцете на
кардиолозите мощно оръжие срещу общата смъртност и риска от реинфаркт (21).
GISSI������������������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������������������
PREVENZIONE������������������������������������������������������������
е проспективно, рандомизирано, отворено, сляпо проучване�����с
продължителност 3.5 години, включващо 11 323 пациенти в 172 центъра, прекарали
миокарден инфаркт �����������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������
МИ��������������������������������������������������������
) по-скоро от 3 месеца����������������������������������
. Проучването има за цел да оцени
ефекта на ОПНМК МК х1 г/дн., вит. Е х 300 мг/дн. или комбинация от ОПНМК и вит.
Е за увеличаване на преживяемостта след МИ и намаляване на честотата на общата смъртност плюс нефатален МИ и нефатален мозъчен инсулт. Резултатите
показват, че има дозозависимо намаление на общата смъртност с 21% още в първите 3 месеца, като ефектът е съизмерим с данните от проучванията ������������
4�����������
����������
S���������
��������
(30%) ��
и
CARE���������������������������������������������������������������������������
(9%) ���������������������������������������������������������������������
при лечение със статини. Установено е намаляване на внезапната смърт
с 45% още след 4 месец, като с доза 1 г/дн. директно се повлиява основната причина
за внезапна смърт - електрическата нестабилност на миокарда. Ниската вариабилност на сърдечната честота �����������������������������������������������������
(����������������������������������������������������
HRV�������������������������������������������������
)������������������������������������������������
т. е. фиксирана сърдечна честота, е свързана с
висок риск от внезапна смърт. Антиаритмогенният ефект на ОПНМК се изразява
в увеличаване на вариабилността на сърдечната честота чрез повишена концентрацията на ОПНМК в мембраните на гранулоцитите; удължено неактивно състояние на трансмембранните канали и повишен праг за настъпване на вентрикулни
фибрилации. Изводите от проучването са, че ОПНМК в доза от 1������������������
г/дн
�����������������
са уникално
ново средство за вторична профилактика и животоспасяващо средство след МИ
(����������������������������������������������������������������������������������
Prof������������������������������������������������������������������������������
. Heinz�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Rupp������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
, Prof������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
Franco����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Valagussa������������������������������������������
���������������������������������������������������
)�����������������������������������������
. Ранната статистически значима редукция
на смъртността при прием на ОПНМК изисква започване на лечението възможно
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най-скоро след МИ. Не е наблюдавана полза от приложението на вит. Е самостоятелно или в комбинация с ОПНМК МК. Рибно-маслени концентрати от ОПНМК ���
се
прилагат с успех п����������������������������������������������������������
ри �������������������������������������������������������
ревматоиден артрит и други автоимунни заболявания������
чрез
потискане на възпалителния процес, намаляване на болката в ставите и облекчаване симптома на сутрешна ригидност, характерен за заболяването (6, 10). O���������
����������
мега-3 ��
и
омег��������������������������������������������������������������������������
a�������������������������������������������������������������������������
-6 МК се
�������������������������������������������������������������������
превръщат в ����������������������������������������������������
ейкозаноиди�����������������������������������������
, проявяващи различие във физиологичните
функции в зависимост от МК произход. При излишък на омега�������������������
-6�����������������
за сметка на ОПНМК се наблюдава доминиране в количествата на арахидонова киселина - прекурсор
на ейкозаноиди, усилващи възпалителния отговор. При баланс в съотношението
на ОПНМК���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
и омега�������������������������������������������������������������
-6 ����������������������������������������������������������
се наблюдава конкурентно инхибиране на метаболизма на арахидоновата киселина от циклооксигеназата на ейкозаноиди–имуноактиватори и
повишаване на продукцията на ейкозаноиди-имуносупресори, които имат противовъзпалителен ефект. ОПНМК
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
потискат продукцията на цитокини (��������������
���������������
интерлевкин-1�
и туморния некротичен фактор����������������������������������������������
–��������������������������������������������
TNF�����������������������������������������
-����������������������������������������
6���������������������������������������
) които��������������������������������
в ролята си на имуноактиватори
проявяват противоположен ефект.(19, 22)
ОПНМК имат
������������������������������������������������������������
антиаритмичен ефект, който се опосредства от ����������
участието
им в структурата на клетъчните мембрани������������������������������������
, модификация на структурата и �����
роля
в мембранния транспорт�������������������������������������������������������
. Те���������������������������������������������������
директно
��������������������������������������������������
модулират натриевите, калиевите и калциевите канали, имат ефект върху кардиоцита и подобряват ендотелната релаксация,
медиирана от азотния окис. Аритмиите се провокират от повишаване на тромбоксаните и се превантират от простациклините. След прием на ОПНМК тромбоксанът в сърцето значително намалява и се повишава отношението простациклин/
тромбоксан (23). Омега-������������������������������������������������������
3 ����������������������������������������������������
МК намаляват риска от внезапна смърт и общата смъртност при пациенти с доказана коронарна болест. Прием на 1 �������������������
g������������������
натурално
�����������������
рибено
масло намалява общата и сърдечната смъртност с 29% при мъже две години след
прекаран миокарден инфаркт. Суплементацията само на ����
3���
00 mg����������������
������������������
ОПНМК
���������������
намалява
риска от внезапна сърдечна смърт с 50 %, като този ефект се дължи на намаляване
на фаталните коронарни събития след аритмия (29).
Могат да се прилагат и като самостоятелна терапия при значимо по-високи
дози. Артериалното налягане се повлиява при прием на ОПНМК чрез подобрение на
синтеза на ейкозаноиди, повишен синтез на азотен окис и еластичност на съдовата стена, както и намаляване на концентрацията на фибриногена с последващо
намаляване на вискозитета (28).
ОПНМК имат изразено ������������������������������������������������
липотропно действие – предпазват черния дроб от
мастна дегенерация����������������������������������������������������������
. Действат директно, като инхибират синтеза и акумулирането на триглицериди в черния дроб и индиректно като повишават кръвоснабдяването на черния дроб. Подходящи
�����������������������������������������������������������
са при чернодробни заболявания, особено
�����������������
по време
на възстановителния процес����������������������������������������������������
при
���������������������������������������������������
хепатит с различна етиология, включително като
следствие от алкохолна злоупотреба. Rudolf�������������������������������������
�������������������������������������������
Virchow�����������������������������
������������������������������������
през 1852 г. постулира “Атеросклерозата е възпалително заболяване”. 147 години по-късно�����������������������
Russel����������������
����������������������
Ross�����������
���������������
(1999)����
се
върна към тази хипотеза и това измести фокуса на вниманието към маркерите на
възпалението. По-известните и достъпни за изследване маркери са С-реактивния
протеин (�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
CRP����������������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������������
, ИПА����������������������������������������������������������
–1�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
, фибриногена,
�����������������������������������������������������
фактор VIII:����������������������������
vW��������������������������
, левкоцитите
������������������������
и тромбоцитния обем. Четири от тях: CRP���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, фибриноген, левкоцити и тромбоцити, се повлияват
успешно от ОПНМК МК. Фибриногенът е независим рисков фактор за ИБС. Рискът
е по-тясно свързан с него, отколкото с холестерола (�������������������
NPHS���������������
, ARIC���������
�������������
, GRIPS��
�������
)�. Фибриноген���������
��������
над 3.3 ��������������������������������������������������������������������
g�������������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
повишава риска 2.5 пъти при нормален ���������������������������
LDL������������������������
-�����������������������
C����������������������
���������������������
и 6 пъти при повишен
LDL�����������������������������������������������������
-����������������������������������������������������
C���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
(�������������������������������������������������
PROCAM�������������������������������������������
������������������������������������������
STUDY�������������������������������������
)������������������������������������
. Фибриноген в концентрация над 3.5 ����������������������
g���������������������
/��������������������
L�������������������
������������������
е силен предиктор
за повторен МИ (�������������������������������
��������������������������������
LEIGH��������������������������
STUDY��������������������
�������������������������
, GOTTENBURG��������
������������������
STUDY��
�������
)�.
ОПНМК, суплементирани към антилипемична терапия,����������������������
усилват
���������������������
�������������
позитивния ��
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ефект����������������������������������������������������������������������
, намаляват
��������������������������������������������������������������������
токсичните ефекти на��������������������������������������
циклоспорин
�������������������������������������
при пациенти с трансплантация (високо кръвно налягане и бъбречни увреждания), в комбинация с етретинат и
локални кортикостероиди при лечение на псориазис подобрява симптомите на заболяването (7,
�����������������������������������������������������������������������������
8, 30). При по-високи дози, така както и при прием на други масла, могат
да се наблюдават в редки случаи храносмилателни смущения ���������������������
(��������������������
гадене, метеоризъм,
диспепсия��������������������������������������������������������������������
)�������������������������������������������������������������������
. Прекратяване на лечението поради странични действия е рядко 3.8%
(���������������������������������������������������������������������������
GISSI����������������������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������������������
. Желателно е да се контролира приложението на ОПНМК при пациенти на
антикоагулантно лечение �����������������������������������������������������
(����������������������������������������������������
хепарин, варфарин�����������������������������������
)����������������������������������
. Фармацевтичният пазар разполага
с различни продукти на ОПНМК (�����������������������������������������������������
Eskimo�����������������������������������������������
-3, Olisalvin����������������������������������
�������������������������������������������
, Omega���������������������������
��������������������������������
-3 Oil���������������������
������������������������
, Omacor�������������
�������������������
и др.). Подходящ за пациенти за вторична профилактика е Омега-3 форте, който в ����������
1 капсула
��������
рибено масло от 1 g�������������
��������������
съдържа 475 ��������������������������������������������
mg������������������������������������������
ЕРА �������������������������������������
+ �����������������������������������
DHA��������������������������������
.�������������������������������
Препоръчителният дневен прием
на �����������������������������������������������������������������������������
EPA��������������������������������������������������������������������������
и �����������������������������������������������������������������������
DHA��������������������������������������������������������������������
по данни на Американската кардиологична����������������������������
���������������������������
асоциация за профилактика,
при пациенти без клинично потвърдено ССЗ е 300�
���� ������������������������������
mg����������������������������
(��������������������������
EPA�����������������������
+ DHA�����������������
��������������������
), за пациенти
�����������с
клинично потвърдено ССЗ е 1 g�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
, а�����������������������������������������������
при������������������������������������������
пациенти
�����������������������������������������
с повишени нива на триглицериди
- 2 g������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
до 4 g�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������������������
EPA������������������������������������������������������������������
+ DHA������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������������
. Съгласно препоръките за контрол и корекция на новите рискови фактори за атеросклеротична болест�����������������������������������
: проинфламаторни, протромботични,
намален глюкозен толеранс, метаболитен синдром, липопротеин (�����������������
a����������������
), хомоцистеин,
субклинична атеросклероза, малки, плътни �����������
LDL��������
-�������
частици и повишени триглицериди��,�
за някои��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
от тях вече има доказателства, че се повлияват
������������������������������
успешно от ОПНМК МК
(����������������������������������������������������������������������������
фибриноген, ИПА-1, липиди, �������������������������������������������������
метаболитен синдром)�����������������������������
, а за останалите се открива
широко поле за бъдещо проучване.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ
ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ
ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО
КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

През 2004 г. Европейското кардиологично дружество и работната група за
инфекциозен ендокардит към него завърши и издаде пълния текст на представeните препоръки. Както всички документи от този тип, и настоящите препоръки
са изготвени съобразно изискванията и стандартите на Европейското кардиологично дружество. Работната група се е опитала да класифицира полезността и
ефикасността на препоръчаните диагностични, профилактични и терапевтични
действия и нивото на доказателственост, на които са базирани.
Традиционно и тук препоръките са разпределени в три класа, а силата на доказателственост е означена съответно с А, В и С.
Препоръките имат за цел да бъдат лесно интерпретирани и да подобрят качеството на клиничната практика, както и рационалното усвояване на здравните
фондове.
В настоящите препоръки терминът “бактериален ендокардит “ е заменен с
термина “инфекциозен ендокардит” откакто бе установено, че в болестния процес могат да бъдат въвлечени като причинители и гъби.
Според дефиницията на ESC инфекциозният ендокардит е ендоваскуларна микробна инфекция на кардиоваскуларните структури, ангажираща нативните клапи,
камерния и предсърдния ендокард, включително и инфекциозен ендартерит на големите интраторакални съдове (съответно при пациенти с отворен дуктус артериозус, артериовенозни шънтове, коарктация на аортата) или на интракардиални чужди
тела (съответно клапни протези, електроди от пейсмейкъри или кардиовертердефибрилатори, както и хирургично изградени структури), посрещащи кръвотока.
Ако не бъде лекуван, инфекциозният ендокардит (ИЕ) е фатално заболяване.
Най-ранната характерна лезия на ИЕ е различно голямата вегетация, съдържаща тромбоцити, фибрин, клетки на възпалението и микроорганизми. Въпреки това
деструкцията, улцерациите или формирането на абсцес могат да бъдат първите
увреждания, видяни ехокардиографски.
В предложената от ESC класификация и терминология, за разлика от по-старите класификации, които различаваха остър, подостър, и хроничен ИЕ, се съдържа
повече информация и насочва вниманието на клиничния лекар към: А. Активността
и рекурентността на заболяването; Б. Диагностичния статус; В. Патогенезата; Г.
Анатомичното засягане; Д. Микробиологията; Е. Засегнатата популация.
Честотата на ИЕ не се регистрира, а провежданите проспективни проучвания
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
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са редки и понякога противоречиви. Има значителна несигурност по отношение на
данните за неговото разпространение, но се смята, че честотата се колебае от
1.9 до 6.2 годишно инфекции при 100 000 население.
В основата на патогенезата на ИЕ стои наличието на стерилни микротромби,
закрепени върху увредения ендокард, и днес се смята, че те са мястото на микробната адхезия. Предилекционното място на тези първоначално стерилни микротромби е клапата по линията на затварящата й повърхност, където нарушенията
в хемодинамиката са най-изразени и има условия за ендотелно увреждане. Същото
се отнася и за повечето от вродените сърдечни аномалии. Навлизането на микроорганизмите в циркулацията, дължащо се на фокална инфекция или травма, може
да превърне небактериалния ендокардит в ИЕ. Адхезионният потенциал на микроорганизмите да прилепват към тромботични вегетации и фибронектин (протеин,
намиращ се на повърхността на клетките на бозайниците), се смята за важен фактор в този процес. Повечето грам-позитивни бактерии са резистентни на бактерицидната серумна активност, за разлика от грам-негативните. Освен това,
адхезионният им капацитет е по-висок от този на грам-негативните микроорганизми, което е причината грам-позитивните микроорганизми да бъдат откривани
по-често в хемокултурите на пациенти с ИЕ.
Профилактиката на ИЕ заема важно място в това ръководство. В исторически план две са основните наблюдения, които са дали основа на концепцията за антибиотичната профилактика. Взаимовръзката между наличието на сърдечно заболяване, появата на бактериемия и заболяването от ИЕ за първи път е установена
през 1923 г. През 1944 г. е констатиран фактът, че у предразположени пациенти
(с ревматичен сърдечен порок) преходната бактериемия (често дължаща се на Str.
Viridans след зъбна екстракция) предизвиква бактериален ендокардит.
Въпреки въвеждането на антибиотичната профилактика, разпространението на ИЕ не се е понижило чувствително.
Този очевиден дискрепанс се дължи на няколко причини: Бактериемия не се появява само след големи процедури, като зъбна екстракция, тонзилектомия и бронхоскопия. Бактериемия може да възникне и при обичайни обстоятелства като например
миенето на зъби, дъвченето на дъвка, банални бактериални инфекции на горния
респираторен тракт и др., които могат да доведат до значима бактериемия.
Въпреки че ефективноста на антибиотичната профилактика никога не е била
доказана при хора, съществуват убедителни доказателства от клиничната практика и експериментални животински модели, че антибиотиците могат да бъдат
ефикасни за профилактиката на ИЕ. Въпреки критиката, която търпят тези проучвания от експериментални животински модели за сравняване на различни антибиотични режими за профилактика на ИЕ, те са послужили като фундамент, върху
който са основани предписанията на комитета за профилактика на ИЕ към американската кардиологична асоциация и за първи път предложени през 1955 г. и 1972 г.
Възприето е становището, че антибиотиците са ефективни с това, че намаСърдечни клапни протези а
Комплексни конгенитални сърдечни пороциа
Преживян инфекциозен ендокардита
Хирургично конструирани системни или пулмонални кондюитиа
Придобити клапни сърдечни пороци
Митрален клапен пролапс с клапна регургитация или значително задебеляване на платната
Нецианотични клапни пороци (освен междупредсърден септален дефект тип секундум)
Хипертрофична кардиомиопатия
Табл. 1. Сърдечни състояния, при които антибиотичната профилактика е индицирана.

258

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

ляват адхезивните способности на микроорганизмите.
За целите на профилактиката преди очакваната бактериемия с предписването на антибиотик се цели да се намали способността на микроорганизмите за адхезия и размножаване.
По традиция пациентите, подлежащи на профилактика, са групирани в три
категории, а именно: сърдечни състояния, свързани с висок, умерен и нисък/пренебрежим риск. Тези категории не са базирани на чисто научни доказаталства.
Възприето е становището, че инвазивните терапевтични процедури причиняват по-значими бактериемии от инвазивните диагностични процедури. Само пациентите в категориите на висок и умерен риск трябва да получават антибиотична
профилактика. Това са препоръки клас I, базирани на доказателственост ниво С.
Специални изисквания има към пациентите, които вече са на антибиотична
терапия поради други причини и при тези, на които им предстои кардиохирургия
или хирургия на вече инфектирани тъкани.

Генитоуринарни или гастроинтестинални процедури:
• Неалергични към пеницилин, високорискова група: Ampicillin или amoxicillin 2 гр.
и.в. плюс gentamicin 1,5 мг/кг заедно, 1/2 или 1 час преди процедурата i.m. или i.v.;
6 часа по-късно аmpicillin или amoxicillin 1 гр. р.о.
• Неалергични към пеницилин, умерено рискова група: Ampicillin или amoxicillin 2.0
гр. i.v. (деца 50 мг/кг) 1/2 или 1 час преди процедурата или amoxicillin 2.0 гр. (деца
50 мг/кг) р.о. 1 час преди процедурата.
• Алергични към пеницилин, високорискова група : Vancomycin 1.0 гр. (деца 20 мг/
кг) плюс gentamicin 1.5 мг/нг i.v. или i.m.
• Алергични към пеницилин, умерено рискова група: Vancomycin (виж по-горе) без
gentamicin.
Пациенти, получаващи антибиотици поради други причини
• Основната опасност са резистентните микроорганизми. Clindamycin,
azithromycin или claritromycin са алтернативата на amoxicillin/ampicillin.
Пациенти, на които предстои кардиохирургия или процедури,
ангажиращи инфектирани тъкани:
• Основните микроорганизми, които би трябвало да бъдат покрити, са
Staphylococcus (MSSA, MRSA, MSSE, MRSE) при инфекции на меките тъкани, костите и ставите и при кардиохирургия; също така и Еnterobacteriaceae при уроинфекции. При първата група лекарствата на първи избор трябва да бъдат
първа генерация цефалоспорини, сlindamycin или vancomycin (за MRSE и MRSA),
към които по-късно може да бъде добавен и аминоглюкозид.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
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Зъбни, орални, респираторни и езофагеални процедури:
• Неалергични към пеницилин, високорискова група орална профилактика:
Amoxycillin 2 гр. (за деца 50мг/кг) 1 час преди процедурата; 1 гр. 6 часа след процедурата.
• Неалергични към пеницилин, които не могат да приемат орално медикаменти:
Amoxycillin или ampicillin 2 гр. (за деца 50 мг/кг) 1/2 или 1 час преди процедурата.
Повторна доза аmoxycillin не е необходима.
• Алергични към пеницилин, орална профилактика: Clindamycin 600 мг (деца 20 мг/
кг) или azithromycin или clarithromycin 500 мг (деца 15мг/кг) 1 час преди процедурата.

Въпреки липсата на убедителни доказателства, анализът на всички известни
материали дава базата на препоръки клас I за антибиотична профилактика, които
се базират на достоверност ниво С.
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Обучение и информираност на пациентите
Съобразяването с профилактиката на ИЕ е, повече или по-малко, ниско сред медицинския персонал. Ето защо адекватно информираният пациент е една от основните цели за провеждането на адекватна профилактика. Следователно пациенти,
при които има риск, трябва да бъдат информирани по такъв начин, че те да бъдат
предпазени от потенциалните рискове и по-специално от рисковете, възникващи
от зъбни процедури. Това най-добре се постига, когато на пациента се предостави
писмена информация и му се издаде документ.
Диагнозата ИЕ е поставена (дефинитивен ИЕ), ако по време на сепсис или системна инфекция се демонстрира въвличане на ендокарда. Ако в допълнение се открие бактериемия (позитивни хемокултури) или се установи бактериална ДНК, ИЕ
е дефинитивен и е култура/микробиологично позитивен, иначе ИЕ е дефинитивен,
но култура/микробиологично негативен.
Тъй като клиничната история на пациентите с ИЕ е много вариабилна в зависимост от микробния причинител, наличието или отсъствието на предразполагащо
сърдечно заболяване или/и други предразполагащи състояния и заболявания, ранната суспекция на ИЕ е решаваща за ранната диагностика.
Освен суспекцията, анамнезата и клиничната картина, които са описани подробно в ръководството, ключови за диагностиката на ИЕ, са: ехокардиографията
в двата и варианта – ТТЕ & ТЕЕ, микробиологичните изследвания, лабораторните
изследвания.
В ръководството са описани подробно ехокардиографските находки при ИЕ,
специфичността и сензитивността им, както и ДД.
• Хемокултурните техники, микробиологичните изследвания (като PCR) и серологичните изследвания, се описват подробно в ръководството, както и
индикациите за приложението им. Накратко, следва да се подчертае, че постоянната бактериемия е типична за ИЕ. При микробиологично негативните
ендокардити вземането на артериална кръв, серологичните изследвания и PCR
Висока клинична суспекция (спешна индикация за ехокардиографски скрининг и евентуална
болнична хоспитализация)
• *���������������������������������������
Нова клапна лезия/(регургитационен) шум
• *�����������������������������������������
Емболични инциденти с неизвестен произход
• *����������������������������
Сепсис с неизвестен произход
• *����������������������������������������������������������
Хематурия, гломерулонефрит и предполагаем бъбречен инфаркт
• *Треска плюс:
o протезен материал в сърцето
o друго силно предразположение за ИЕ
o наскоро появила се камерна аритмия или проводни нарушения
o първа изява на сърдечна недостатъчност
o позитивни хемокултури (ако идентифицираният микроорганизъм е типичен за NVE�
����/
PVE�)
o кожни (�����������������������������������������������
Osler������������������������������������������
, Janeway���������������������������������
����������������������������������������
) или офталмологични (�����������
Roth�������
) изяви
o мултифокални/бързо променящи се белодробни инфилтрации (десностранен ИЕ)
o периферни абсцеси (бъбречни, лиенални, спинални) с неизвестен произход
o предразположеност и наскоро проведени диагностични и терапевтични процедури,
за които се знае, че причиняват сигнификантна бактериемия
Ниска клинична суспекция
Треска плюс нито едно от горе изброените
Табл. 2.��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Критерии, при които се повишава суспекцията за ИЕ
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за идентифициране на специфична бактериална ДНК може да се окажат от голяма полза за идентифицирането на микробния причинител. При неусложнени
случаи изчакването за 48 часа съответно до получаването на резултатите
от първоначално взетите хемокултури се прави, препоръчително е и трябва
да бъде практикувано, ако пациентът е бил лекуван с антибиотици през последните 8 дни. При усложнени случаи се пристъпва към емпирично лечение.
• Лечение и проследяване на ИЕ: Условията за оптимални диагностични процедури и безопасно лечение са:
o Ежедневен достъп до микробиологично обслужване, включващо идентификация и тестване за чувствителност на микроорганизмите, както и възможност за директен контакт през целия ден.
o Непрекъснато кардиологично и кардиохирургично експертно обслужване и
непрекъсната възможност за достъп до изобразителни методики, по-специално до трансезофагеална ехокардиография и кардиохирургия през целия
ден.
Ако тези изисквания не са изцяло изпълнени, е необходимо и препоръчително
незабавно превеждане на пациента до център с налични кардиологични, микробиологични и кардиохирургични експерти.
Антибиотично лечение на стрептококовия ендокардит
Антибиотичното лечение на стрептококовия ендокардит зависи от вида на
причинителя, тъй като съществуват значителни разлики в антибиотичната резистентност, толеранса и синергичната активност при различните групи стрептококи. По-голямата чест от случаите на ИЕ с причинител от групата на S. Virdans, Str.
Pneumoniae, S. Pyogenes, Lancefield група Streptococcus В, С, и G, S. Bovis, и Abiotrophia
spp. могат да бъдат лекувани успешно само с антибиотици. Смъртността е помалка от 10%.
• Ехокардиография:

Предполагаем ИЕ
ТТЕ без забавяне

Образът е с добро качество
ТТЕ е позитивно

Суспектни или документирани усложнения или
кардиохирургия по
време на активен ИЕ

Подозрителен
ниска

висока
ТЕЕ

Ако ТЕЕ е негативно и суспекцията е висока, повтори ТЕЕ след 48 ч. /или 7 дни

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
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Въвлечен е протезен материал

Избор и дозировка на антибиотиците
Penicillin, ceftriaxone, vancomycin и teicoplanin. Оптималният период между отделните антибиотични апликации не е добре установен за пациенти с ИЕ. Терапевтичната цел е да се достигнат бактерицидни нива на медикаментите в инфектираната
тъкан за maxимално дълъг период от време. In vitro определената чувствителност
към антибиотика на “планктонните” бактерии, изолирани от хемокултури, може
значително да се отличават от чувствителността им in vivo в засегнататa тъкан.
Penicillin, ceftriaxone, vancomycine или teicoplanin могат да бъдат използвани като
монотерапия за стрептококвите ИЕ, но по традиция се използват в комбинация с
аминоглюкозидни антибиотици.
Пациенти с ИЕ, причинен от стрептококи, чувствителни на penicillin G, трябва да бъдат лекувани с 12–20 млн. Е penicillin G за 24 часа, разделени на 4-6-кратен
прием. Честият прием е необходим, защото началната пикова концентрация много
бързо се понижава поради гломерулната филтрация и тубуларната екскреция от
бъбреците. Непрекъснатите 24 часови инфузии на penicillin трябва да бъдат запазени за специални случаи като “трудни за лечение” микроорганизми.
Ceftriaxone има отличен фармакокинетичен профил за лечение на ИЕ. Общоприето е да се използва единична доза от 2 гр. сeftriaxone и.в., може да бъде приложен
и като бърза интравенозна инфузия. Интрамускулните инжекции трябва да бъдат
избягвани при пациенти с ИЕ.
За лечението на ИЕ също така е прието, че vancomycin в доза 30мг/кг/дн може
да бъде прилаган и.в. в два приема при серумно ниво, поддържано между 10 и 15 мг/
лт, за да бъде осигурена оптимална ефикасност. Инфузионното време не трябва
да бъде по-малко от 45 минути, за да се избегнат страничните ефекти.
Teicoplanin e алтернативното лекарство, което може да бъде използвано в ед-
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Режим А NVE���������������������������
; пълна чувствителност към penicillin�������������������
�����������������������������
(МIС </= 0.1мг/лт)
• Пациенти </=
������������������������
65
��������������������
години, нормални
Penicillin����������������������������������
G��������������������������������
���������������������������������
12-20 милиона
��������������������������
единици/24ч и.в.,
серумни креатининови нива
разделени на 4-6 приема за 4 седмици + gentamicin�
�����������
3 мг/кг/24ч
������������������������������������������������
и.в. (maxимум 240мг/дн), разделени на
2-3 приема за 2 седмици.
• Пациенти </=
������������������������
65
��������������������
години, нормални
серумни креатининови нива при
неусложнени случаи и рязко клинично
подобрение от приложената терапия.

Penicillin G 12-20
��������������������������������
милиона
��������������������������
единици/24ч и.в.,�
разделени на 4-6 приема за���������������
2-4 седмици
����������с
амбулаторно лечение след 7 дневно лечение в
болница (виж табл. 5)

• Пациенти >/=�����������������������
��������������������������
65 години и/или високи
креатининови серумни нива или
алергия към penicillin�
�����������.

Penicillin������������������������������������
G,���������������������������������
�����������������������������������
адаптиран към реналната функция
за 4 седмици, или ieftriaxone���������������������
��������������������������������
2 гр/24 ч и.в. като
единична доза за 4 седмици.

• Пациенти, алергични към penicillin���
�������������
и
��
цефалоспорини

Vancomycin����������������������������������������
30�������������������������������������
мг/кг/24ч и.в., разделен на 2 приема
за 4 седмици

Режим В Чувствителни към penicillin�����������������������������������
���������������������������������������������
(���������������������������������
MIC������������������������������
0.1мг/лт- 0.5 мг/лт) или РVЕ�
Penicillin������������������������������������
G,���������������������������������
�����������������������������������
20-24 милиона единици/24ч и.в.,
разделени на 4-6 приема илиb �������������������
ceftriaxone��������
2гр/кг/
24ч и.в. или и.м.c като единична доза + gentamicin�
�����������
3 мг/кг/24 ч и.в., разделен на 2-3 приема за 2
седмициd, следвани от ceftriaxone����������������
���������������������������
2 гр�����������
�������������
/24 ч
�������
и.в.
през следващите 2 седмици
Vancomycine��������������������������������
като единствено лекарство (виж
�������������������������������
дозата по-горе)
Режим С Резистентни към penicillin����������������
��������������������������
; МIС >���������
����������
0.5мг/лтe
Лечение като при ИЕ причинен от enterococci
�����������
Табл. 3.��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Принципи за вземане на решение за антибиотично лечение при нативен (�����������
������������
NVE��������
)и
������
протезен клапен ендокардит (�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
PVE����������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������
, причинен от Streptococcus������������������������������
�������������������������������������������
(����������������������������
включително Abiotrophia�����
����������������
����
spp�)a
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нократни дози за лечение на стрептококовия ИЕ. Препоръчваното ефикасно лечение с Teicoplanin е да се дават 10 мг/кг и.в. през 12 часа за първите 9 дози, а след
това да се продължи с 10 мг/кг и.в. веднъж дневно.
Aminoglykosides
Инфектираните вегетации са с много висока плътност на бактерии, които са
с редуцирана метаболитна активност. Авторадиографски изследвания демонстрират хомогенно разпределение на аминоглюкозидите във вегетациите.
Антибиотично лечение на стафилококовия ендокардит
Стафилококовият ендокардит на практика е много тежка, животозастрашаваща инфекция, отговорна за около една трета от смъртните случаи при ИЕ. Ранното започване на адекватна антибиотична терапия е ключът към подобряване на
прогнозата. 90% от случаите се дължат на инфектиране със Staphylococcus aureus,
останалите 10% - на коагулазо-негативни стафилококови видове (coagulase-negative
stapylococal species = CONS), от които S. Lugdunensis е причина за много тежко клинично развитие. ИЕ, причинен от S. Aureus при пациенти, които не са интравенозни
наркомани, е с предимно левостранно засягане на сърдечните клапи. Повече от 75%
от ранните РVЕ ендокардити се дължат на CONS-видове, практически метицилинрезистентните видове на S. Еpidermidis. РVЕ, открити по-късно от 12 месеца след
клапната операция (късен РVЕ), се дължат на S. Aureus и CONS по 25% за всеки от
случаите. Повечето от тези микроорганизми са комунално придобити и обикновено са чувствителни към methicillin.
Антибиотично лечение на ИЕ, причинен от ентерококи
и penicillin-резистентни стрептококи
Понастоящем са познати най-малко 20 вида от семейство Entrococus. E. faecalis
е най-честият вид, причиняващ ИЕ (около 90%), следван от Е. faecium. За разлика от
стрептококите, ентерококите са резистентни към голям спектър от антибиотици, включително повечето цефалоспорини, антистафилококовите пеницилини, клин-

MSSAa и алергия
към penicillind

Vancomycin 30мг/кг/24ч и.в., разделен на два приема за 4-6 седмици плюс
gentamicin 3мг/кг/24ч и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на три приема за
първите 3-5 дни от лечението

MRSAg

Vancomycin 30мг/кг/24ч и.в., разделен на два приема за 6 седмици

Режим В Ендокардит, засягащ протезен материал/сърдечни клапни протези
MSSAa
Oxacillinb 8-12 гр/24ч и.в., разделен на 4 приема плюс rifampicin 900мг/24ч
и.в., разделен на три приема заедно за 6-8 седмици плюс gentamicin 3мг/
кг/24ч и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на три приема за първите 2
седмици от лечението
MRSAg CONSh
Vancomycin 30мг/кг/24ч и.в., разделен на 2 приема за 6 седмици плюс
rifampicin 300мг/24ч и.в., разделен на 3 приема плюс gentamicini 3мг/кг/24ч
и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на 3 приема за 6-8 седмици заедно.
Табл. 4.�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Избор на антибиотична терапия при ИЕ, причинен от Staphylococcus
��������������
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
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Режим А Eндокардит на нативните клапи
MSSAa и липса
Oxacillinb 8-12 гр/24ч и.в., разделен на 4 приема за най-малко 4 седмици плюс
на алергия към
gentamicin 3мг/кг/24ч и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на три приема за
penicillin
първите 3-5 дни от лечението.

и н ф е к ц и о з е н е н д о к а р д ит

дамицин и макролидите. Клиничната ефикасност на trimethoprim-sulphamethoxasol и
най-новите хинолони е противоречива.
Продължителността на лечението трябва да бъде поне 4 седмици при комбинирано лечение и най-малко 6 седмици при усложнени случаи, при пациенти, симптомни повече от 3 месеца, и при РVЕ. Това са препоръки от клас IIа, базирани на
доказателственост ниво В.
Антибиотично лечение на ИЕ, причинен от други
микроорганизми. ИЕ, дължащ се на грам-негативни
микроорганизми
Около 10% от NVE и около 15% от случаите на РVЕ, особено случаите, появили
се 1 година след кардиохирургия, са предизикани от грам-негативни бактерии. От
тези видове Enterobacter, видовете Pseudomonas и микроорганизмите от групата
НАСЕК (видове от Haemophillus, Actinobacter, Carbiobacteriumq Eikinella и Kingella) са
по-често свързани с ИЕ.
Видовете Enterobacteriaceae, най-често свързани с ИЕ, са: Escherichia colli, Klebsiella
spp., Enterobacter spp. и Serratia spp. Тъй като чувствителността на тези микроорганизми е непредсказуема, лечението трябва да се основава на определената чувствителност. Началното лечение е обикновено с В-лактамен антибиотик във високи
дози плюс gentamicin, 3 мг/кг/дн, разделен на 2-3 приема за 4-6 седмици.
Лечението на ИЕ, причинен от Ps. аeruginosa, се основава на in vitro проведени
изследвания за чувствителност. Комбинациите на високи дози В-лактамни антибиотици с антипсевдомонасна активност и tobramycin (3 мг/кг/дн, разделен на 2-3
приема) за 6 седмици е прието за най-адекватната начална терапия при тези случаи.
Установено е, че най-добрият терапевтичен ефект се постига при серумни концентрации от 12 мг или по-високи.
За емпирични терапевтични решения при микроорганизмите от групата НАСЕК,
причинители на ИЕ, които са били приети за ampicillin-резистентни, лечението на
избор е цефалоспорини трета генерация, например ceftriaxone 2 гр/дн и.в. като единична доза, дадена за 3-4 седмици при NVE и 6 седмици при РVЕ. Сeftriaxone има отличен
фармакокинетичен профил с дълъг полуживот и следователно единичната доза е достатъчна. Ако е демонстрирана чувствителност към ampicillin, то той може да бъде
предписан (maxимум до 12 гр/дн, разделен на 2-3 приема). Аминопеницилините и полусинтетичните пеницилини основно имат по-дълъг полуживот в кръвта в сравнение
с пеницилина и следователно може да бъдат прилагани безопасно 4 пъти дневно.
Penicillin MIC </= 8 мг/лт и gentamicin MIC <
500 мг/лт

Penicillin G 16-20 млн. еденици, разделени на 46 приема плюс gentamicin 3мг/кг, и.в., разделен
на два приема за 4 седмици
Penicillin-алергични пациенти с изолирани
Vancomycin 30мг/кг/дн и.в, разделен на два
penicillin/gentamicin чувствителни
приема за 4 седмици плюс gentamicin (в
ентерококи
поосочените по-горе дози)
Penicillin-резистентни видове (МIС > 8 мг/лт)а Vancomycin плюс gentamicin (в дозировката
посочена по-горе) за 6 седмици
Резистентни видове или по-малко
Необходима е помощ от опитен
чувствителни (МIС 4-16 мг/лт) към
микробиолог. Ако антибиотичната
vancomycin или силно резистентни gentamicin терапия не е успешна, необходимо е ранно
преминаване към кардиохирургия.
а
Лечението на резистентни ентерококи с oxazolidinone може да бъде възможност, която
може да се използва след консултация с референтен център
Табл. 5. Избор на антибиотично лечение за ИЕ, причинен от ентерококи и пеницилин-резистентни стрептококи
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За ИЕ с причинител Coxiella burnetii, причинителят на Q-треската, медикамент
на избор е Doxycyclin, 100 мг на всеки 12 часа в комбинация с rifampin. Комбинацията
от тетрациклин и флуорхинолон е доказала своята ефективност в клинични проучвания. При повечето пациенти с клапни протези е необходима профилактика на
повторенията. Тъй като Сoxiella са вътреклетъчни микроорганизми, антимикробната терапия трябва да продължи постоперативно за една година, а в някои случаи
и за цял живот.
Това са препоръки от клас II а, базирани на доказателственост ниво В.

Културелно-негативен ИЕ (CNE)
Терапия на инфекциозен ендокардит (ИЕ)
при интравенозни наркомани (IVDA)
В парентерална лекарствена зависимост, включително интравенозната злоупотреба с хероин, са въвлечени около 750 000 души от населението на Европа. ИЕ
е едно от най-тежките усложнения при IVDA и интравенозно лекарствено зависимите и един от най-важните проблемни (често рекурентни) ИЕ в някои градски
медицински центрове.
Мethicillin-чувствителният S. aureus (MSSA) е основният причинител в 60-70%
от случаите. Други микроорганизми-причинители са стрептококи, ентерококи (1520%), P. aeruginosa, S. markenses и други грам-негативни видове (< 10%) и Candida spр.
(<2%). Полимикробният ИЕ (около 5%) и CNE се съобщават при 5-10% от случаите.
Трикуспидалната клапа е най-често засегнатата (в повече от 70%), следвана от
левите клапи, като инфектирането на пулмоналната клапа е изключително рядко
NVE
Vancomycine
15.0 мг/кг/и.в. на всеки 12 часаa, b
За 4-6 седмици
+ Gentamicin
1.0 мг/кг и.в. всеки 8 часа
За 2 седмици
PVE
Vancomycin
15.0 мг/кг и.в. всеки 12 часа
4 -6 седмици
+Rifampicin
300-400 мг р.о. на мсеки 8 часа
4 -6 седмици
+Gentamicin
1.0 мг/кг и.в. всеки 8 часа
2 седмици
a
Maxимум 2гр/дн; с мониториране на нивото на медикамента
b
Аminopenicillin може да бъде добавен
Табл. 6. Емпирична антибиотична терапия при CNE на NVE или протезен клапен ендокардит
РVЕ
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
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Фунгиални ИЕ
От всички фунгиални ендокардити 75% се дължат на Candida, като броят им
нараства през последните години във връзка с нарастването на броя на имунокомпрометираните пациенти, относително големия брой интравенозни наркомани, почестото приложение на кардиохирургия и честата употреба на широкоспектърни
антибиотици, както и парентералното хранене при някои от хоспитализираните
болни. Във връзка с високата смъртност след самостоятелното лечение с антимикотични препарати и намалената периоперативна смъртност, кардиохирургията е
метод на избор при активен ИЕ.
Amphotericin B или по-малко токсичният ambisome са препаратите на избор при
лечението на фунгиалния ИЕ, с дневна дозировка от 1 мг/кг. Непрекъсната инфузия
може да предотврати появата на страничните ефекти, съответно терапевтично
свързаната температура. Комбинацията с 5-fluorocytosine има синергичен ефект in
vitro. За да бъде контролирана инфекцията, при почти всички случаи е необходима
хирургия. Тези препоръки от клас IIа се базират на доказателственост ниво В.

(<1%). Левите и десните клапи могат да бъдат едновременно засегнати в 5-10%
от случаите. Повечето от тези пациенти нямат предразполагащо сърдечно заболяване.
Прогнозата на десностранния ИЕ е по-добра (кардиохирургия е необходима в
по-малко от 2% от случаите, а смъртноста е по-ниска от 5%).
Емпирично антибиотично лечение
При постъпването изборът на емпирично антибиотично лечение зависи от
предполагаемите микроорганизми, типа на разтвора и дрогата, която използва наркомана, въвлечената страна на сърцето. Най-честият микробиологичен причинител е S. aureus и винаги трябва да бъде покрит от терапията. Лечението трябва
да включва или пеницилаза-резистентен пеницилин, или ванкомицин в зависимост
от локалното разпространение на MRSA. След като се изолира микробиологичният
причинител, терапията трябва да се актуализира съобразно резултатите.
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Специфични антибиотични режими
Стандартната терапия за ИЕ, причинен от MSSA, също се използва при наркомани, но има сведения, показващи, че двуседмичното лечение може да е достатъчно.
Десностранният ИЕ с причинител S. aureus при IVDA може да бъде успешно
лекуван с ciprofloxacin плюс rifampicin, приемани перорално, като състоянието на пациента трябва да бъде внимателно наблюдавано. За микроорганизми, различни от
MSSA, терапията при IVDA не се различава от тази при пациенти без зависимост.
Хирургична терапия
Индикациите за кардиохирургия и периоперативна оценка са същите, както
и при ненаркомани, но трябва да бъдат по-консервативни, защото при IVDA рекуренцията е много по-честа, най-вероятно поради продължаващата злоупотреба с
интравенозни наркотици.
Има две основни индикации за кардиохирургия (препоръки клас IIа)
а) ИЕ, предизвикан от микроорганизми, трудни за ерадикация (съотв. персистиращи фунги) или бактериемия най-малко за 7 дни (съотв S. aureus, P. aeruginosa)
въпреки адекватна антимикробна терапия;
б) трикуспидални клапни вегетации, по-големи от 20 мм, персистиращи след рекурентни белодробни емболии с или без съпътстваща десностранна сърдечна
недостатъчност.
Съпътстваща НIV-1 инфекция под терапия или за ИЕ при IVDA
Обикновено разпространението на НIV-1 инфекцията сред IVDA варира между
40 и 90%. Освен това честотата на инфектираните с НIV под медикаментозна или
кардиохирургична терапия не е още напълно ясна и заключенията от публикуваните
данни са: а) двуседмичният курс на лечение е недостатъчен; б) кардиохирургията
при НIV-инфектирани пациенти може да влоши прогнозата както на ИЕ, така и на
НIV-инфекцията.
Бременност
Повечето антибиотици на първи избор в лечението на ИЕ при бременни жени
са безопасни и ефективни. Penicillin, ampicillin, amoxicillin и flucloxacillin са широко
прилагани без да са наблюдавани усложнения от страна на майката и плода. Няма
големи проспективни проучвания за използването на цефалоспорините по време
на бременност и все още няма съобщения за фетотоксични ефекти. Макролиди
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Ендокардит след ятрогенна имплантация на протезен материал
Инфекции на интракардиален имплантиран материал могат да възникнат рано
или късно след кардиохирургия, което е ключово за определянето на етиологията,
клиничното протичане, лечението и прогнозата.
Протезен клапен ендокардит (РVЕ)
Коагулазо-негативните стафилококи (CONS) са най-честите инфектиращи
микроорганизми при ранен РVЕ, следвани от S. aureus и ентерококите. Микробиологията на късния РVЕ не се отличава съществено от този на нативния ИЕ. Рутинната периоперативна антибиотична профилактика значително и сигнификантно
въздейства за понижаването на честотата на ранния РVЕ ендокардит през последните години, докато усилията, през последните години за по-голямо редуциране на
честотата на РVЕ чрез сребърна импрегнация на ринга не се оправдаха.
Ранното разпознаване на РVЕ е обосновано във връзка с добрите съвременни
резултати от медикаментозното и хирургичното лечение. Принципите на антибиотичната терапия за РVЕ са практически същите, както при NVE. Въпреки това
терапията трябва да бъде продължена в рамките на 6 седмици.
Инфекции на друг ятрогенен чужд материал
Основните признаци за инфектиране на изводи на пейсмейкър или кардиовертердефибрилатор след имплантацията им (PРМI) са треска и постоянна бактериемия. Тези инфекции могат да се локализират в подкожието, интраваскуларно или
едновременно на двете места. Ендоваскулитът с бактериални вегетации може да
бъде открит върху муралния ендокард, върху самия електрод, в дясното сърце, върху трикуспидалната клапа или навсякъде във вена субклавия и вена кава супериор.
ТЕЕ е често от полза за идентифицирането на свързани с изводите вегетации. S.
aureus e най-често срещаният микроорганизъм (50%), CONS достигат до 25%. Останалите микроорганизми включват грам-негативна флора, фунги и ентерококи. S
aureus e предоминиращ за PРМI-ендокардита, появяващ се до 12 месеца след поставянето на съответното устройство. При проследяване на големи серии след РРМI
обикновено по-малко от 10% от изолатите на S. epidermidis са били резистентни на
methicillin. Това наблюдение показва, че РРМI произлизат по време на самата имплантация с дълъг латентен период преди клиничната си изява.
Антибиотичната терапия за РРМI трябва да се индивидуализира и да се базира на чувствителноста на изолираните от хемокултурите микроорганизми, ако е
възможно. Продължителността на терапията в повечето случаи трябва да бъде
между 4-6 седмици. Препоръчва се отстраняването на вътрешната система като
цяло. При инфекция с CONS медикаментозната терапия може да бъде успешна.
Тези препоръки се базират на препоръки II b клас и ниво на доказателственост С.
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също се изписват на бременни, като не се съобщава за тератогенни или фетални дефекти при употребата им. Аминоглюкозидите трябва да бъдат използвани
само при специални индикации заради потенциалния риск от увреждане на VIII черепномозъчен нерв на плода. Не са наблюдавани тератогенни ефекти при лечение
с rifampicin и imipenem. Противоречиви са данните за потенциално ототоксичния и
нефротоксичния ефект на vancomycin. При стандартно дозиране и мониториране
на плазмените лекарствени нива изглежда, че феталният риск не се повишава по
време на бремеността. Хинолоните са противопоказани по време на бременност.
Най-голям опит с противогъбичните препарати е натрупан от приложението на
amphotericin B. Тератогенни ефекти не са били наблюдавани при приложението на
този препарат.
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Отстраняването на инфектираните системи и електроди може да бъде последвано от поставяне на временен пейсмейкър преди повторно (двуетапно) имплантиране или ре-имплантиране на системата (едноетапно). Ако се провежда едноетапна процедура, обикновено се използва контралатералната венозна система
за имплантирането, както и епикардно пейсиране.
Клинично мониториране,
оценка на болестния процес и терапевтичната ефективност
Началният избор на медикамент е обикновено емпиричен, докато дефинитивното лечение трябва да се базира на минималната инхибираща концентрация
(МIС).
Рутинното мониториране на серумните нива на В-лактамните антибиотици
не е необходимо, защото е възможно достигането на високи терапевтични концентрации при стандартните дозови режими. Потенциална е опасността от техните странични ефекти при по-високите серумни нива. При приложение на gentamicin
например трябва да се избягват нивата над 0.1мг/л, заради неговия ототоксичен и
нефротоксичен ефект.
Проследяването, диагностицирането на ИЕ и идентификацията на микробния
причинител налагат съответното антибиотично лечение. Проследяването се състои в ежедневни прегледи при леглото на болния, измервания на телесната температура, периодични кръвни изследвания за мониториране белезите на инфекцията и
бъбречната функция. При съмнение за инфекциозни усложнения вземането на нови
хемокултури, xолтер-ЕКГ записи и нови ехокардиографии са от особена важност за
оценката на състоянието на пациента.
Треската е много полезен и важен критерий за проследяване на еволюцията на ИЕ. При пациенти с неусложнено клинично протичане температурата би
трябвало да се нормализира за около 5-10 дни. Обикновено инфекциите, причинени
от S. virirdans, отговарят по-бързо на антибиотично лечение в сравнение с тези,
причинени от S. aureus и ентерококи. Персистираща температура за период, подълъг от първата седмица, говори за наличието на усложнения като клапна деструкция, екстензия на процеса по клапния пръстен или поява на перивалвуларен
абсцес (табл. 7).
Сред лабораторните показатели С-реактивният протеин (CRP) е най-добрият
критерий за оценка на терапевтичния отговор. Нивата на CRP рязко се понижават през първата или втората седмица, но могат да останат леко завишени 4-6
седмици и по-дълго. Задържащи се високи стойности на CRP трябва да бъде интерпретирано като признак на неадекватно контролирана инфекция със сърдечни или
други усложнения. Нормализация на повишеното ниво на левкоцитите и ДКК може
• Сърдечни усложнения
Неадекватна антибиотична терапия, паравалвуларен и/или миокарден абсцес, големи
вегетации, перикардити/миокардити (често дължащи си на коронарни емболии)
• Бъбречни усложнения
Ггломерулонефрити, бактериурия
• Неврологични усложнения
Церебрални емболии, микотични аневризми, менингит
• Белодробни усложнения
Белодробни емболии, ексудативен плеврит
• Други емболични усложнения на слезката, ставите, прешлените
• Инфектирани пътища
* Диференцирането на “лекарствена треска” от възвратна треска може да бъде трудно
Табл. 7. Възможни причини за персистиращ фебрилитет при пациенти с ИЕ
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да бъде очаквана през първите 1 до 2 седмици. Персистиращата левкоцитоза също
е индикатор за активна инфекция. Важно е да се знае, че продължителното лечение
с В-лактамни антибиотици може да инхибира гранулопоезата и това да доведе до
неутропения. Броят на еритроцитите и тромбоцитите също трябва да бъде проследяван често.
Мониторирането на бъбречната функция чрез повторни изследвания на серумния креатинин е от първостепенна важност за ранното откриване на бъбречна
дисфункция, която е често усложнение при ИЕ или нежелан ефект от антибиотичното лечение, особено при терапия с аминогликозиди и ванкомицин.
Ехокардиографията е най-надеждното изследване, ако се подозират сърдечни
усложнения (виж секция Ехокардиография). Въпреки използването на мощни антибиотици, случаите на клапни деструкции и/или паравалвуларни абсцеси остават
високи.

Пациенти с риск от емболични събития
Изброените по-долу варианти са приети, за да характеризират пациентите,
които може да са изложени на повишен риск от емболични усложнения с ниво на
доказателственост В:
А) Микробен причинител. Въпреки, че няма пълен консенсус, в повечето публикувани серии се съобщава за 2-3 пъти по-висока честота на емболиите при ИЕ, причинени от ентерококи, стафилококи, Abiotrophia spp., Fastidous грам-негативни
бактерии (НАСЕК) и фунги в сравнение със стрептококи.
Б) Морфологични белези. Рискът от емболии е тясно свързан с демонстрацията
на вегетации, достатъчно големи, за да бъдат видени ехокардиографски. Предполага се, че размер на вегетациите >10мм при въвлечена нативна митрална
клапа, мобилност и ниска плътност при първоначалната ехокардиография са
фактори, които имат прогностично значение. Размер на вегетацията над 15
мм, независимо от локализацията, идентифицирана с ТЕЕ, е с дифинитивна
предсказваща роля за емболизъм.
В) Продължителност от началото на инфекцията. Рискът от емболии е най-висок в началото на ИЕ, често преди постъпването в болница и преди или по
време на първите две седмици от започването на антибиотичната терапия.
Петдесет процента от всички емболични усложнения възникват през първите 20 дни и 80% - до 32 ден от манифестацията на симптомите на ИЕ.
Г) Място на инфекцията. По-висока честота на емболии е наблюдавана при ИЕ на
митралната клапа, отоклкото при ИЕ на аортната.
Превенция на емболичните усложнения
Бързото и ефективното антимикробно лечение може да профилактира емболичните усложнения.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
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Поведение при усложненията
Емболични усложнения
Емболиите се предшестват от откъсване на фрагменти от вегетациите,
инфектирани тъкани или стерилни/инфектирани интакардиални тромби. Емболизмът е най-честото и прогностично значимо усложнение на активния ИЕ, което се
наблюдава в 22-43% от случаите с по-висока честота на церебрални, след това периферни/висцерални локализации. Проучванията от аутопсирани дори демонстрират по-висока честота на органно въвличане, включващо: бъбреци 60%, слезка 44%,
мозък 40%, и коронарни артерии 33%.

Хирургия след начални емболични събития
След манифестацията на церебрален емболизъм, сърдечната хирургия за предотвратяването на повторен епизод не е контраиндицирана, ако се извърши рано
(най-добре до 72 час) и изключване на налична церебрална хеморагия, най-добре чрез
краниална компютърна томография (ССТ) непосредствено преди операцията. Хирургичните резултати са най-добри в първите 72 часа след удара, докато все още не
е увредена кръвномозъчната бариера. Хирургичната интервенция не бива да бъде
отлагана, ако при пациенти с фокални дефекти е индицирана тежка сърдечна недостатъчност, продължаващ сепсис или инфекциозна резистентност към антибиотична терапия, докато не бъде изключена мозъчна хеморагия със ССТ скен.
Тези препоръки са с ниво на доказателственост В и са клас IIа.
Остра бъбречна недостатъчност
Въвличането на бъбреците и появата на остра бъбречна недостатъчност е
лош прогностичен белег, специално при пациенти с нестафилококов ИЕ на нативните и на протезните клапи. Това наблюдение е важно, защото нестафилококвите (S.
viridans) имат по-добра прогноза, отколкото стафилококовите ИЕ.
Аритмии и проводни нарушения
Аритмиите обикновенно са следствие от септично дисеминиране (съотв. произлизащи от съпътстващ миокардит) или от исхемично увреждане на миокарда
като последствие от коронарен емболизъм. Въвличането на специфичната проводна система е по-често при ИЕ на нативната аортна клапа и след това на нативната
митрална клапа. Хирургическото лечение трябва да бъде прието при всички случаи
на прогресиране на проводните нарушения и при РVЕ ендокардит, където се наблюдава перивалвуларна екстензия.
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Релапсинг ендокардит
Терминът “релапс” показва, че след първоначално подобрение настъпва клинично влошаване и същият микроорганизъм (необходимо е микробиологично доказателство) отново се открива в хемокултурите, обичайно след седмици, но понякога и
късно, след година (при Brucella и Q-треска ендокардити дори и по-късно).
Остра аортна или митрална регургитация и застойна сърдечна недостатъчност
Доказателства за перивалвуларна екстензия (локално неконтролирана инфекция)
Персистираща инфекция след 7-10-дневно адекватно антибиотично лечение
Инфекции с незадоволителен отговор към антибиотично лечение (фунги, Brucella spp,.
Coxiella spp., Staphylococcus lugqdunensis, Еnterococcus spp. с високо ниво на резистентност към гентамицин, грам-негативни микроорганизми).
o Мобилни вегетации с размери, по-големи от 10 мм, налични преди или през първата
седмица след започването на антибиотичното лечение
o Рекурентни емболии въпреки антибиотичното лечение
o Обструктивни вегетации
Табл. 8. Усложнения, при които трябва да бъде приложена хирургична интервенция по време
на активен ендокардит на нативните клапи (NVE).
o
o
o
o

o Ранен РVЕ
o Хемодинамична сигнификантна протезна клапна малфункция
o Доказателства за перивалвуларна екстензия
o Персистираща инфекция след 7-10 дневно антибиотично лечение
o Инфекции, дължащи се на лош отговор към антибиотичното лечение
o Обструктивни вегетации
Табл. 9. Усложнения, при които трябва да бъде приложена хирургия по време на активен протезен клапен ендокардит (РVЕ)
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Хирургична интервенция при активен инфекциозен ендокардит
Индикации за хирургична интервенция
Хирургията е необходима при поне 30% от случаите с активен ИЕ и в други
20-40% след оздравяване. Прогнозата е по-добра, ако хирургичната интервенция се
проведе преди да се появи сърдечната патология и общото състояние на пациента
тежко се влоши, независимо от продължителноста на ппредходното антибиотично лечение. Възрастта сама по себе си не е контраиндикация за хирургия.
Това са индикации клас I/IIа, базирани на ниво на доказателственост В и С.
Периоперативни съображения
Периоперативната катетеризация е била извършвана в миналото за определянето на мястото на инфекцията и за определяне на степента на регургитацията.
Сега това не е необходимо, защото неинвазивните изобразителни техники, преди
всичко мултиплановата ТЕЕ, са много по-сензитивни и по-специфични.
Коронарната ангиография трябва да влезе в съображение при пациенти с предположение за коронарен артериален емболизъм, симптоми, предполагащи исхемична
болест на сърцето или при сигнификантен атеросклеротичен рисков профил.
Превенция на рекуренциите
Ако първичният фокус, отговорен за ИЕ, е идентифициран, той трябва да
бъде елиминиран с планова хирургична интервенция.

и н ф е к ц и о з е н е н д о к а р д ит

Антитромботична терапия
Антитромботичната терапия трябва да бъде проведена с хепарин. Приемът на орални антикоагуланти е свързан с повишен риск от хеморагии, особено интракраниални след мозъчен емболизъм, и не трябва да се прилага.
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Доц. д-р Бойка Маркова
Лаборатория по клинична микробиология, УМБАЛ “Александровска”
Въведение
Инфекциозният ендокардит (ИЕ) е животозастрашаваща инфекция, при която некоректно или късно поставената диагноза крие риск от тежки последици,
вкл. фатален изход. При фебрилен пациент с нов или променящ се сърдечен шум,
с ехокардиографски доказана вегетация и позитивни хемокултури, диагнозата се
поставя относително лесно. Клиничната диагноза обаче е трудна в случаите, когато проявите на ендокардита са неспецифични и вариабилни, а микробиологичното
изследване е с негативен или несигурен резултат.
Микробиологичната диагностика се базира на културелни, серологични, хистологични, имуно-хистологични, електронно-микроскопски и молекулярно-генетичи
методи.
Рутинните културелни методи се считат за „златен стандарт”, но изискват
време и не обхващат всички причинители на ендокардита.
Съкращаване на времето за отговор с 24-48 часа се постига с различни автоматизирани системи за скрининг на хемокултури, за биохимична идентификация и
определяне на чувствителността на изолираните щамове към антибиотици. С такива техники са оборудвани повечето микробиологични лаборатории на големите
болници в страната.
Серологичните методи дават ретроспективна диагноза и намират приложение, когато се подозират взискателни причинители. Най-често използвани методи
са аглутинацията (���������
Brucella� ���������������������������������������������������������
melitensis�����������������������������������������������
), индиректната имунофлуоресценция (�����������
Legionella�
pneumophila�������������������������������
, �����������������������������
Clamydia���������������������
), Е�����������������
LISA�������������
(�����������
Mycoplasma� ������������������������������������������
pneumoniae��������������������������������
), РСК (������������������������
Chlamydia���������������
). Резултатите
от серологичните изследвания трябва да се интерпретират внимателно от гледна
точка на възможните кръстосани реакции.
Хистологичното изследване на тъкани има важно приложение в диагностиката
на ИЕ. Наред с обичайното оцветяване с хематоксилин и еозин, са разработени редица специални методи: оцветяване на тъкани по Gram����������������������������������
��������������������������������������
; PAS�����������������������������
��������������������������������
-метод (���������������������
T��������������������
. whippeli����������
������������������
; Fungi���
��������
);
оцветяване по Giemsa��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������
Bartonella��������������������������������������������������
); Warthin����������������������������������������
�����������������������������������������������
-���������������������������������������
Starry���������������������������������
метод със сребърно импрегниране
(������������������������������������������������������������������������������������������
Bartonella��������������������������������������������������������������������������������
); оцветяване по Gimenez��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������
C�����������������������������������������������������
. burnetii�������������������������������������������
���������������������������������������������������
, Legionella�������������������������������
�����������������������������������������
); оцветяване по Ziehl���������
��������������
-��������
Nielsen�
(������������������������������������������������������������������������������
Mycobacterium�����������������������������������������������������������������
); метенамин-сребърно оцветяване по Grocott����������������������
�����������������������������
-���������������������
Gomori���������������
(�������������
Fungi��������
) и др.
Имуно-хистологичните тестове се използват за откриване на Coxiella�����������
�������������������
����������
burnetii��,
Bartonella�������������������������������������������������������������������������
и ����������������������������������������������������������������������
Chlamydia�������������������������������������������������������������
в тъкан от клапи. Използват се няколко техники: ELISA�������
������������
/������
ELIFA�
система, директна имунофлуоресценция с флуоресцеин-конюгирани моноклонални
антитела и имуно-пероксидазно оцветяване.
Модерните молекулярно-генетични методи, базирани на амплификация на нуклеиновите киселини чрез полимеразно-верижна реакция (����������������������������
PCR�������������������������
)������������������������
, са особено полезни за
откриване и идентифициране на нови или некултивируеми патогени. Тези методи
са все още в процес на разработка и стандартизация и понастоящем са приоритет
само на научно-изследователските лаборатории и някои големи диагностични центрове.
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Съвременни микробиологични характеристики
Вероятно няма микроорганизъм, който да е изолиран от кръв и да не е идентициран като причинител на ИЕ. Най-чести етиологични агенти, обаче са Грам (+)
бактерии от родовете Streptococcus��������������������������������
���������������������������������������������
, Staphylococcus����������������
������������������������������
и Enterococcus�
�������������.
Стрептококите са най-често доказваните патогени при ИЕ на нативни клапи
(45-65% от случаите на възраст между 15-60 години) и късен ИЕ след клапно протезиране (30-35%). Представени са предимно от видове на ������������������������������
Viridans����������������������
-групата: S�����������
������������
. sanguis��
���������,
S��. �������������������������
mitis��������������������
, ������������������
S�����������������
. ���������������
salivarius�����
, ���
S��. ������������������������������������������������������������������������
mutans������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������
S���������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������
anginosus����������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������
Abiotrophia���������������������������������������
��������������������������������������
defectiva�����������������������������
и Granulicatella������������
��������������������������
�����������
spp��������
. (�����
pyridoxal�����������������������������������������������������
-����������������������������������������������������
hydrochloride���������������������������������������
/��������������������������������������
L�������������������������������������
-������������������������������������
cysteine����������������������������
зависими щамове) и Gemella�
�������� �������������������������
morbillorum��������������
. Относително
рядко участие имат бета-хемолитичните стрептококи (главно S�������������������
��������������������
. �����������������
bovis������������
, ����������
S���������
. �������
agalactiae�����
, S��
���. pyogenes�������
���������������
) и S��
���. pneumoniae����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. Повечето стрептококи са високо чувствителни
към Penicillin�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
G�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������������
MIC������������������������������������������������������������
<=0.1�������������������������������������������������������
mg�����������������������������������������������������
/����������������������������������������������������
l���������������������������������������������������
). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава
нарастване в честота на изолация на стрептококови щамове, които са с междинна
чувствителност (�������������������������������������������������������������
MIC����������������������������������������������������������
>0.1–<=0.5������������������������������������������������
mg����������������������������������������������
/���������������������������������������������
l��������������������������������������������
), резистентност (��������������������������
MIC�����������������������
>0.5�������������������
mg�����������������
/����������������
l���������������
) или толерантност към Penicillin�����������������
���������������������������
(���������������
MBC������������
=/����������
>32�������
MIC���
������
).
Стафилококите са вторите по честота причинители на ИЕ. S����������������
�����������������
. aureus��������
��������������
се
�������
изолира най-често като причинител на ИЕ при венозни наркомани (50%), ИЕ на нативни
клапи у кърмачета на възраст под 2 месеца (40-50%) и ранен ИЕ след клапно протезиране (20-25%). Коагулаза-негативни стафилококи, главно ����������������������������
S���������������������������
. epidermidis��������������
�������������������������
, се доказват
най-често при пациенти с ИЕ след клапно протезиране (30-35%). Резистентността
към ���������������������������������������������������������������������������
Penicillin�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
G���������������������������������������������������������������
е характеристика за над 80-90% от стафилококите. Варираща, но
с тенденция към нарастване е честотата на изолация на ������������������������
Methicillin�������������
-резистентни
щамове (������������������������������������������������������������������
MRSA��������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������
MRS����������������������������������������������������������
), главно сред причинителите на нозокомиален ИЕ. MRSA�����
���������
/����
MRS�
са често пъти резистентни към антибиотици от други класове: �����������������
Aminoglycosides��,
Fluoroquinolones�������������������������������������������������������������������������
, Macrolides�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
, Lincosamides�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, Sptreptogramins������������������������������
���������������������������������������������
, Tetracyclines���������������
����������������������������
, Trimethoprim�
�������������/
Sulfamethoxazole��������������������������������������������������������������
). Някои мултирезистентни щамове се оказват чувствителни само
към резервни или нови антибиотици (������������������������������������������������
Glycopeptides�����������������������������������
, ���������������������������������
Linezolid������������������������
). Заплаха за терапията
са описаните напоследък щамове MRSA�����������������������������������������
���������������������������������������������
с намалена чувствителност или резистентност към Glycopeptides��������������
���������������������������
(������������
�������������
VISA��������
/�������
VRSA���
).�
Ентерококова етиология имат 5 до 15% от пациентите с ИЕ след клапно протезиране и под 1 до 10% от пациентите с ИЕ на нативни клапи. Най-често изолирани видове са �������������������������������������������������������������������
E������������������������������������������������������������������
. faecalis��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
и E����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
. faecium�������������������������������������������
��������������������������������������������������
. Ентерококите се характеризират с вроден��
o�
ниск���������������������������������������������������������������������
o��������������������������������������������������������������������
ниво на резистентност към повечето използвани в практиката антибиотици (���������������������������������������������������������������������������������
Penicillin�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
G���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
Ampi���������������������������������������������������������������
-/�������������������������������������������������������������
Amoxicillin��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
Cephalosporins����������������������������������
, ��������������������������������
Aminoglycosides�����������������
), което изисква
приложението на синергични антибиотични комбинации в терапията на причинени
от тях инфекции. Освен това ентерококите могат лесно да придобият гени на
резистентност от други бактерии и да проявят мултирезистентност, както и
да предадат резистентни гени на други бактерии (напр. ��������������������������
vanA����������������������
-ген, определящ резистентност на ���������������������������������������������������������������
S��������������������������������������������������������������
. aureus������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
към
�����������������������������������������������������
Vancomycin���������������������������������������
�������������������������������������������������
).�������������������������������������
Щамове с придобита резистентност показват обикновено антибиотична устойчивост във високи нива (напр. ���
MICGentamicin >
500 mg�������
���������
/������
l�����
, MIC
���Streptomycin > 2000 mg�������
���������
/������
l�����
, MIC
���Vancomycin > 128 mg����
������
/���
l��
).
Аеробни�����������������������������������������
/����������������������������������������
факултативно анаеробни Грам (-) бактерии (�������������������������
Enterobacteriaceae�������
, �����
Pseudomonas�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
spp���������������������������������������������������������������������
.) се изолират главно от пациенти с ранен ИЕ след клапно протезиране
(10-15%) и ИЕ у венозни наркомани (15-20%). Висок процент от щамовете на тези
бактерии могат да бъдат мултирезистентни, особено когато ИЕ е резултат на
нозокомиална инфекция.
Гъбни причинители (главно Candida�����������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
spp�������������������������������������
.)�����������������������������������
се откриват в около 5-10% от пациМИКРОБИОЛОГИЯ
ПРИ ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ
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Електронно-микроскопско изследване обикновено се извършва, когато няма резултат след изпълнение на по-горе изброените методи.

ентите с клапни протези, както и при венозни наркомани с ИЕ. При последните
изолацията на полимикробни асоциации е с подобна честота.
Културелно негативен ендокардит (�������������������������������������
��������������������������������������
КНЕ) се диагностицира в близо 20% от
случаите. КНЕ е обичайна находка при пациенти на текуща антимикробна терапия, когато причинителите са взискателни микроорганизми или когато клиничната симптоматика е проява на системни заболявания и не е свързана с инфекция.
Взискателни патогени, които се търсят при пациенти с подозрение за
КНЕ при наличие на важни анамнестични и епидемиологични данни
Професионална обусловеност
- фермери, ветеринари
- месари, рибари, домакини
Циротици, алкохолици

и н ф е к ц и о з е н е н д о к а р д ит

Бездомни
Бременни
Пациенти с клапна протеза, одраскани/
ухапани от коза
Одраскани/ухапани от
- куче, котка
- плъх
Медицински пиявици
Венозни наркомани���������
+/- AIDS

Coxiella burnetii, Brucella
Erysipelothrix rhusiopathiae
B���������������������������������������������������
artonella quintana,
�����������������������������������������
Erysipelothrix, Campylobacter,
Aeromonas, Pasteurella, Listeria
Bartonella quintana
Listeria monocytogenes
Coxiella burnetii, Brucella

Bartonella henselae, Pasteurella
Streptobacillus moniliformis
Aeromonas hydrophila
Neisseria���������������������������������������������
sicca, Neisseria����������������������������
��������������������������������������������
subflava,������������������
���������������������������
�����������������
Corynebacterium,
Clostridium, Candida
Salmonella

Десностранен ендокардит при венозни
наркомани с AIDS
����
Пациенти с уроинфекция
Enterobacteriaceae
Пациенти с STD
���
Neisseria gonorrhoeae
Пациенти с хронична диария
Tropheryma whippelii
Пациенти с гастроентерит
Salmonella
Пациенти с пневмонит
Chlamydia psittaci
Пациенти със синуит
Haemophilus influenzae
Пациенти след отворена сърдечна
Legionella, Mycobacterium, Nocardia
хирургична манипулация
Пациенти след зъбни процедури
HACEK*, Campylobacter fetus, Gemella, Lactobacillus
* Haemophilus spp. (H.�����������������������������������������������������������������������������
parainfluenzae,
����������������������������������������������������������������������������
H.����������������������������������������������������������
influenzae,
���������������������������������������������������������
H.�������������������������������������������
aphrophilus,
������������������������������������������
H.���������������������������
paraphrophilus),
��������������������������
Actinobacillus actinomycetemcomitans������������������������������������������������������������������������
,�����������������������������������������������������������������������
Cardiobacterium�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
hominis�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
Eikenella������������������������������������
�����������������������������������
corrodens��������������������������
, ������������������������
Kingella����������������
(��������������
K�������������
. �����������
kingae�����
, ���
K��.
denitrificans�)






Микробиологични изследвания при пациенти с КНЕ
Bartonell�
а
Инокулиране на кръв/клапен материал в тъканна култура и на кръвен агар
Имунохистохимичен метод за откриване на бактерии в клапен материал чрез
оцветяване със сребро по Warthin�������
��������������
-������
Starry
Серологично изследване чрез имунофлуоресцентен метод
PCR�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
за доказване на цитрат-синтазен ген (�����������������������������������
gltA�������������������������������
) с идентифициране на ДНК чрез
секвенциален анализ

Mycobacterium
 Инокулиране на кръв в �������������������������������������������������������
Middlebrook��������������������������������������������
-агарова среда или флакон с микобактериален
бульон за системата Bactec�����
�����������
9000
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 Хистологично изследване на клапен материал за микобактерии след оцветяване по Ziehl��������
�������������
-�������
Neelsen
 PCR�
Mycoplasma
 Инокулиране на кръв/клапен материал в �������������������������������������
PPLO���������������������������������
-��������������������������������
агарова среда или микплазмен бульон без добавка на натриев полианетолсулфонат
 Хистологично изследване на включен в парафин клапен материал
 PCR�
Tropheryma����������
whippelii
���������
 Хистологично изследване на клапен материал за доказване на ��������������
PAS�����������
-позитивни
макрофаги
 Изолиране на чиста микробна култура чрез инокулиране на кръв/клапен материал в човешки фибробластни клетъчни линии (�������������������������������
HEL����������������������������
, ��������������������������
MRC�����������������������
5)���������������������
, поддържани в среда
с 10% FCS����
�������
,2
�� mM�
��� ����������������������������
l���������������������������
-��������������������������
glutamine�����������������
, без антибиотици
 PCR�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
за доказване на 16������������������������������������������������������
S�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
rRNA������������������������������������������������
-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа или
дуоденум или материал от изолирана чиста култура

Chlamydia
 Серологично изследване по метода на��������������������������������������
�������������������������������������
антитяло-кръстосана абсорбция и �����
Western����������
-имуноблот
 Директно откриване на микроорганизма в клапен материал чрез имуно-хистохимичен метод с моноклонални антитела
 Използване на заешки поликлонални антитела с насоченост срещу ���
C��. psittaci����
������������
за
���
индиректно доказване на микроорганизма в кръв, инокулирана в клетъчна култура L���
����
929
 PCR�
Coxiella
 Серологично изследване за доказване на антитела срещу фаза 1 и 2 антигени.
Имунофлуоресцентният метод е референтен и добре разграничава титрите
на антителата от клас IgM�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
, IgG��������������������������������������������
�����������������������������������������������
и IgA��������������������������������������
�����������������������������������������
. Висока предсказателна стойност имат
Т/��������������������������������������������������������
IgG�����������������������������������������������������
=> 800 и Т/�����������������������������������������
IgA��������������������������������������
=> 100�������������������������������
. Ig���������������������������
�����������������������������
М титрите могат да варират.
 Доказване на микроорганизма от кръв/клапен материал чрез инокулиране в човешки фибробластни клетки след инкубация 6 дни. Инфектираните клетки се
откриват чрез имунофлуоресценция с поликлонални заешки или моноклонални
миши антитела.
 Визуализиране на C���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
. burnetii�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
в клапен материал чрез имунохистохимичен метод
 PCR
HACEK������
-група
 Изследване на кръв за хемокултура при удължаване на времето за инкубация до
МИКРОБИОЛОГИЯ
ПРИ ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ
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Legionella
 Инокулиране на кръв/клапен материал в бульонови среди за работа с автоматизирани системи ������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������
Bactec�����������������������������������������������������
9000, ����������������������������������������������
BacT������������������������������������������
/�����������������������������������������
Alert������������������������������������
)�����������������������������������
с периодично субкултивиране върху
BCYE�����
-агар
 Серологично изследване, особено след получаване на негативен резултат за
Q�������
-треска
 PCR

30 дни. Субкултурите се извършват върху кръвен и шоколадов агар с добавка
на растежни фактори ����������������������������������������������������
X���������������������������������������������������
(�������������������������������������������������
Hemin��������������������������������������������
)�������������������������������������������
и�����������������������������������������
����������������������������������������
V���������������������������������������
(�������������������������������������
NAD����������������������������������
)���������������������������������
.��������������������������������
�������������������������������
Петритата се инкубират в атмосфера с 5-10% СО2 в продължение на 48-72 часа
 PCR������������������������������
за доказване на 16�����������
�����������������������������
S����������
rRNA�����
���������
-ген
Brucella
 Изследване на кръв за хемокултура при удължаване на времето за инкубация
до ��������������������������������������������������������������������������
4-6�����������������������������������������������������������������������
седмици. Използват се обогатени бульони, двуфазни среди (�������������
Ruiz���������
-��������
Castaneda�������������������������������������������������������������������������
), специални бульони за автоматизирани системи (�������������������������
Bactec�������������������
������������������
NR����������������
, ��������������
Bactec��������
�������
NR�����
660,
BacT�������������������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������������������
Alert�������������������������������������������������������������������
), флакони за системата Isolator�����������������������������������
�������������������������������������������
(лизис-центрофугиране). Правят се
периодични субкултури върху кръвен, шоколадов и триптично-соев агар, като�
петритата се инкубират в атмосфера с 5-10% СО2
 Серологично изследване за доказване титър на ������������������������������
IgA���������������������������
, �������������������������
IgG����������������������
и IgM����������������
�������������������
антитела се извършва чрез имунофлуоресценция, ELISA��������������������������������������
�������������������������������������������
, Western�����������������������������
������������������������������������
-����������������������������
blot������������������������
. Референтен метод е аглутинацията (диагностичен титър > 1:160), въпреки наличието на кръстосани
реакции между Brucella�������������������������
���������������������������������
, Yersinia���������������
�����������������������
и ������������
Francisella�.
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Заключение
Своевременната, коректно поставена етиологична диагноза е важен елемент
в цялостния лечебно-диагностичен процес при пациентите с подозрение за ИЕ. Изолирането на патогена, определянето на неговата видова принадлежност и профил
на антибиотична чувствителност са от есенциално значение за успешно овладяване на инфекцията. Когато културелното изследване е негативно, трябва да се направи опит за доказване на причинителя чрез некултурелни методи. В тези случаи е
особено важно лекуващият лекар да потърси консултативна помощ от клиничната
микробиологична лаборатория.
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ПРОТЕЗЕН КЛАПЕН ЕНДОКАРДИТ –
СЪВРЕМЕНЕН ДИАГНОСТИЧЕН
И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

Актуални проблеми на протезния клапен ендокардит
Повече от 40 години протезният клапен ендокардит (ПКЕ) създава сериозни
медицински, социални и финансови проблеми на оперираните пациенти и лекуващите им лекари даже в най-реномираните кардиохирургични болници в света. В
миналото болните с ендокардит на оперираните клапи бяха обречени на смърт. В
последните две десетилетия тази жестока присъда беше променена вследствие
напредъка в диагностичните методи и терапевтичните подходи, но независимо
от това според различни автори смъртността от заболяването се движи между
20 и 70%. Протезният клапен ендокардит е най-тежкото усложнение на сърдечното клапно протезиране. Той е ендоваскуларна микробна инфекция на части от
клапната протеза или на реконструирана нативна сърдечна клапа. Заболяването
е наблюдавано за първи път през 1961 г. при няколко починали болни с митрално
клапно протезиране и описано по-късно от кардиолози и кардихирурзи. Протезният клапен ендокардит е рядко, но сериозно усложнение на клапното протезиране,
с честота около 0,1 - 4 % годишно, а според други съвременни автори 0,1-2,3 % за
година.
Високата смъртност на протезния клапен ендокардит и големите финансови разходи за лечение (10000-15000 евро за лечебен курс) го правят истинско
житейско изпитание за болните и техните близки и професионално и етично изпитание за лекарите. В обичайните случаи пациентите се изписват в първите
6-7 дни след операцията при липса на усложнения, а дотогава протезният клапен
ендокардит може да не се диагностицира. Изписването на пациента у дома или
в неспециализирани клиники води до забавяне на диагностичния процес и закъсняло начало на лечението с тежки последствия, както показва изследване на фондация Фавалоро в Аржентина. Една от причините за възникващите трудности
в етиологията, диагнозата и лечението на ПКЕ е, че специалистите, които се
занимават с проблемите на ПКЕ, са от различни специалности - интернисти, кардиолози, инфекционисти, сърдечни хирурзи, микробиолози и често имат различни
и едностранчиви подходи към болния. Малко институции могат да наблюдават и
изследват голямо число пациенти с ПКЕ, което прави труден статистическият
анализ. Независимо от напредъка и създаването на ISCVID през 1980 г., през последните 20 години на миналия век проучванията бяха предимно ретроспективни,
много малко многоцентрови и с неголеми групи болни. Прогрес в развитието на
изследването на инфекциозния ендокардит и в частност ПКЕ внесе новия многонационален консорциум International Collaboration on Endocarditis (ICE), който към
настоящия момент включва повече от 50 центъра в над 20 страни в различни континенти. Многонационалният характер на ICE от началото на новия век може да
осъществи глобален поглед върху заболяването и представлява удобна възможПРОТЕЗЕН КЛАПЕН ЕНДОКАРДИТ –
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ност за провеждане на рандомизирани проучвания по тестване на терапевтични
лечебни стратегии. Първите съобщения за мултицентрово проучване на ПКЕ от
ICE датират от 2001 г.
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Има ли консенсус по класификацията на протезния ендокардит?
Докато в последните години на миналия век много автори затвърждаваха мнението, че за ранен трябва да се счита ПКЕ, проявяващ се в рамките на 1 година,
то сегашните публикации и препоръки се обединяват около мнението, че за ранен
трябва да се счита ПКЕ, проявяващ се в първите 60 дни след операцията, а късен
- след тези 60 дни. За да се разбира правилно този въпрос, който е много важен за
избора на терапевтично поведение и за изхода от лечението, трябва да разглеждаме ранния ПКЕ като съществуващ и придобит, което отговаря на новите европейски препоръки. Изхождайки от тази класификация можем да обясним проявата на
симптомите в различен период от време след операцията. Така например болният
може да бъде изписан от болницата без особени прояви на ПКЕ, особено на фона на
антибиотична терапия и по-късно да се разгърне картина на болестта, което прави отличаването на продължително латентно протичане на инфекцията от ново
инфектиране много трудно.
Късният eндокардит най-често е вследствие на обща инфекция или различни
добавени заболявания. Според сигнификантните разлики в микробиологичните данни при ПКЕ времето за прекъсване на връзката между ранния и късния ПКЕ трябва
да се разглежда като една година след операцията. На основата на натрупания практически опит в нашата институция при 85 болни, ние разделихме ранния ПКЕ на 2
периода – много ранен, който е диагностициран в първите 10 дни след операцията,
и ранен – диагностиран до 3 месеца след операцията. Установихме, че средното
време за поставяне на диагнозата в много ранния период е 8,16 дни, а в ранния 58,26
дни. Късният ПКЕ се отличаваше съществено по своята изява във времето.
Има ли нужда от модификация на критериите
на Duke за диагностика на ПКЕ?
Златен стандарт за диагностичното уточняване на инфекциозния ендокардит са критериите на Duke от 1994 г. По тези правила се провежда и диагностичният процес при ПКЕ. За съжаление съществува необходимост от модификация
на критериите на Duke и адаптирането им за по-бърза и точна диагностика на
ПКЕ, което доказват шест проучвания на Duke University Medical Center. На първо
място, най-предизвикателната задача е идентификацията на етиологичния агент.
Хемокултурата e важeн тест, но за съжаление от 3 до 31% от всички случаи културите остават негативни. Разбира се, този въпрос е пряко свързан с времето на
заразяване и определяне на входната врата, но най-сигнификантно лимитира вероятността за положителни хемокултури предварителната антимикробна терапия.
Нашите данни показаха още по-малка тежест на микробиологичните критерии в
диагностиката на ПКЕ. Само в 33,8% бяха изолирани положителни хемокултури при
болните с ПКЕ. Освен антимикробната терапия роля играе и различният период на
позитивиране на различните микроорганизми. От тези данни става ясно, че при
ПКЕ е неуместно да се приема на първо място положителната хемокултура като
голям критерий. Много по-важен критерий за прогнозата на заболяването е изолирането на конкретен причинител. ICE-SAPVIE проучването при 335 болни установи
голямо разнообразие на причинители. Смъртоносните S. aureus и CNS се срещат с
еднаква честота по 16% и дават общо 50% смъртност. Нова и по-бърза лабораторна диагностика представиха учени от Университета в Глазгоу на базата на гру278
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Има ли прогрес в лечението на ПКЕ?
През 2001 г. Шестият международен симпозиум по инфекциозен ендокардит
на базата на 7 проспективни регистъра в 5 страни и изследвани 335 пациенти с
ПКЕ отчете, че прогресът в лечението на ПКЕ за съжаление не е голям за последните 20 години. В момента повечето проучвания сравняват резултатите от медикаментозното и медикаментозно–хирургичното лечение. Сега надделява мнението,
че комбинираното медикаментозно–хирургично лечение е за препоръчане, но много
клиницисти препоръчват реоперация само при наличие на големи вегетации с тромбоемболични епизоди, застойна сърдечна недостатъчност, клапна дисфункция или
по-вирулентни микроорганизми. Трудностите при вземане на терапевтично решение произтичат от факта, че ПКЕ е комплексно заболяване и в индивидуален план
се развива много разнообразно. Последните данни на ICE са анализ на 362 болни с
ПКЕ, от които 51,9% са оперирани, а останалите са лекувани само медикаментозно.
Болничната смъртност при двете групи е почти еднаква - 21,3 % срещу 26,4 %.
Анализът показа, че хирургичното лечение не е независим прогностичен фактор
за преживяемостта на болните с ПКЕ и това налага дългосрочно проследяване на
резултатите за избиране на правилно терапевтично поведение. Нашите резултати дадоха нов поглед върху този проблем. Ранното започване на лечението в много
ранната фаза на ПКЕ (първите 10 дни), определя значително намаляване на смъртността в болницата и увеличаване на едногодишната преживяемост. В сравнение
с втората (до 3месеца) група смъртността е 4.8 пъти по-ниска, а едногодишната
преживяемост е 1.5 пъти по-висока, независимо от методите на лечение.
Приетата схема за емпирично лечение на ПКЕ – ванкомицин 15 мг/кг интравенозно на 12 ч., рифампицин 300-450 мг р.о.на 8 ч. и гентамицин 1 мг/кг на 8 ч.
интравенозно, намалява необходимостта от оперативно лечение, но не влияе на
ПРОТЕЗЕН КЛАПЕН ЕНДОКАРДИТ –
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па от 3-антигенни ELISA тестове за идентифициране на Грам-положителни коки.
За протезните клапи трансторакалната ехокардиография (ТТЕ) по правило е
недиагностична. Трансезофагеалната (ТЕЕ) спечели място като стандартен диагностичен метод поради високата резолюция (91-100% специфичност). Негативната
ТЕЕ се явява важен прогностичен и клиничен показател за отхвърляне на диагнозата
ПКЕ в 68-97%. Според нашите проучвания този метод е особено важен при много
ранния ендокардит на протезите, защото вегетации се откриват при 91.9% от
болните в тази група, а за всички групи този процент е 87.1%.
Диагнозата на ПКЕ е често трудна и зависи от развитието на процесите в
отделните случаи. Най-постоянният симптом е температурата с вероятност на
проявление в около 85 % от случаите на ранен ПКЕ и от 58 до 79% от болните с
късен ПКЕ. Диапазонът на повишение на температурата е различен под влияние на
прилагано вече антибиотично лечение. Нашите резултати показват, че всяко повишение на температурата при оперирани болни изисква насочено диагностично поведение за ПКЕ. Ние установихме в 80% от всички случаи наличие на фебрилитет,
като при ранния ПКЕ този процент е значително по-висок (89.5%), отколкото при
късния (69%). Третият по тежест симптом са промените в клинико-лабораторните
данни. Анемията при нашите 85 болни се прояви със средна стойност на хемоглобина 109.20, като в много ранния стадий тя се явява съществен симптом в 70.3% от
случаите, докато неговото значение е малко при късния ПКЕ едва в 48.3%. Допълнителен критерий към общия процес е повишената скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) - средно 58,89. Като решаващи за диагнозата на ПКЕ се приемат
повишената температура и ехокардиграфската находка. При късния ендокардит
те се допълват от сърдечна недостатъчност, емболия и други усложнения.

болничната смъртност и едногодишната преживяемост. По-важен е фактът, че
антибиотичното лечение, което започва в първите 10 дни след операцията, сигнификантно намалява необходимостта от реоперация и подобрява прогнозата. Това
обаче не се отнася за болните, при които медикаментозното лечение е започнало
по-късно. Тогава за предпочитане е оперативното лечение да се съчетае с подходящи антибиотици както при ранния, така и при късния ендокардит.
Много е важно продължителността на лечението да е не по-малка от 4-6 седмици, а за аминогликозидите до 2 седмици. В търсене на най-ефективния терапевтичен подход ICE проучва усилено множество прогностични критерии. Например
SAPVIE показа при 68 болни, че стафилококус ауреус и мозъчният инсулт са основните фактори, които влошават прогнозата и определят високата смъртност, докато ранното клапно репротезиране не подобрява съществено преживяемостта.
През 2003 г. излезе публикация за 214 случая с ПКЕ, събрани от 34 центъра в 15
страни. 21 болни с ПКЕ са били диагностицирани до 60 дни след клапното протезиране и 69 след 365 дни. Най-честата индикация за оперативно лечение беше клапната регургитация (54.5%) при проведено оперативно лечение при 52.3% от болните.
Мозъчният инсулт (13.5%), сърдечната недостатъчност (31.2%), вътресърдечният абсцес (33,2%) са най-честите усложнения на ПКЕ. Прави впечатление, че въпреки големия процент на оперирани болни, смъртността се запазва висока. Тези
резултати почти изцяло се потвърдиха от мултицентровия анализ, проведен в 39
центъра в 16 страни и показан през тази година на редовния симпозиум по ендокардит. Последните европейски рекомендации ясно определят показанията за оперативно лечение именно на базата на посочените прогностични критерии. В тях се
включват ранния протезен ендокардит, протезната дисфункция и обструкция, перивалвуларните усложнения, персистираща инфекция 7-10 дни и неефективна антибиотична терапия, емболични инциденти. Няма да разглеждаме подробно въпроса
за видовете хирургично лечение поради липсата на достатъчно категорични данни
за преимуществата на едни или други видове протези въпреки надеждите, които
се възлагат на хомографта и другите биологични протези.
ПКЕ продължава да бъде тежко усложнение на клапната сърдечна хирургия и
ефективността на съвременното лечение е недостатъчна. Нашият принос в решаването на този проблем се състои в това, че включваме идея, която надяваме
се ще бъде доразвита и в други центрове в рамките на ICE. Съвременната статистическа обработка на данните показа решаващото значение на ранната диагноза
на ПКЕ за правилното терапевтично поведение и успешния изход от заболяването.
Пример за това е сравнително ниската смъртност при болни, започнали лечение
през първите 10 дни - 12,3%, докато за периода 11 дни − 3 месеца този процент
нараства до 31,3%, а при късния ПКЕ до 56,3%. Създаването на общ регистър в
България на болните от инфекциозен ендокардит ще допринесе за създаване на целенасочена програма за решаване на този проблем в страната и ще ни направи пълноправни участници в световните научни организации, занимаващи се с проблема.
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Медикаментозно лечение
на тахиаритмиите
акад. Илия Томов д.м.н.
Национална кардиологична болница

•

•
•
•

Класификация на антиаритмичните медикаменти
(Vaughan Williams)
Клас I - предимно блокират бързите Na+-канали
–	Клас I А - редуцират Vmax (фаза 0): хинидин, прокаинамид, дизопирамид
–	Клас I В - не редуцират Vmax: мексилетин; скъсяват акционния потенциал – диофенен, лидокаин;
–	Клас I С - редуцират Vmax, (главно бавната проводимост): флекаинамид, пропафенон, морицизин.
Клас II - блокират β-адренергичните рецептори: пропранолол, тимолол, метопролол и др;
Клас III - предимно блокират К+-канали и удължават реполяризацията: соталол,
амиодарон, бретилиум;
Клас IV - предимно блокират Са2+-канали (I Ca.L): верапамил, дилтиазем, нифедипин и др. (фелодипин – блокери на I CaR).

Предсърдни екстрасистоли (ПрЕх)
По принцип не изискват лечение.
При симптомни пациенти или когато ПрЕх преципитират тахикардии, медикаментозното лечение включва:
• Бета-блокер;
• Дигиталис;
• Са2+-канален блокер – верапамил или дилтиазем.
Лечение на предсърдна тахикардия (ПТах)
1. Дигиталис, β-блокер или Са2+-канален блокер (верапамил или дилтиазем).
2.	Ако ПТах продължи да персистира, трябва да се добави един медикамент от
клас I А (хинидин, прокаинамид, дизопирамид), IС (пропафенон, флекаинид, морицизин) или ХХХ (соталол, амиодарон).
3.	Токсични дигиталисови ПТах: дигиталисови антитела или KCl, ако нивото на К+
е ниско.
Медикаментозно лечение
на тахиаритмиите
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Синусова тихикардия (СТ)
Отстраняване на причината: напр. хеморагия, стрес, хипертиреоидизъм, анемия, диабет, хиповолемия, никотин, алкохол, кафе, чай, симпатикомиметици (носни
капки).
Медикация при неприемлива СТ:
 Бета-блокери;
 Са2+-канални блокери (клас IV) (недихидропиридинови) верапамил (II а) дилтиазем
(противопоказани при миокардна дисфункция);
 Дигиталис при СН.

Лечение на фокална
(автоматична) предсърдна тахикардия
Медикаментозно прекъсване:


вагусови проби (+ / – – )



аденозин i. v. (+ +)



верапамил или β-блокер

	Клас IА (хинидин, прокаинамид, дизопирамид) или клас IС (пропафенон, флекаинид) могат да бъдат ефективни.
Противорецидивна терапия – медикаментът, с който е прекъсната ФТ.
Лечение на мултифокална
хаотична предсърдна тахикардия
Често при пулмопатия, метаболитни и електролитни нарушения, белодробна недостатъчност.
Лечение на подлежащото заболяване: обструктивна пулмопатия,, дихателна
недостатъчност, диселектролитемия.
Антиаритмичните медикаменти често отказват!
Бета-блокерите често са противопоказани!
Ефективни медикаменти: верапамил и амиодарон, К+ и Mg2+ заместване.
Предсърдна тахикардия с AV-блок
Честота на Р΄-вълни 150 – 250 / мин., Р΄-вълни с правилен или нерегулярен ритъм, абнормна форма на Р΄-вълни QRS-комплекси с честота 75-200/μm, обикновено с правилен ритъм при липса на медикация или болест, QRS-комплекси с нормална
форма.
Внезапно забавяне и връщане към нормална честота; но тахикардията на
предсърдията не се прекъсва от каротиден синусов масаж.
Етиология: дигиталисова интоксикация.
Лечение: прекъсване на дигиталисовата терапия!
При хипокалиемия: К+.
Антидигиталисова медикация.
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Лечение на предсърдно трептене (ПТр)
Прекъсване → възстановяване на синусов ритъм
1. Метод на начално лечение: кардиоверсио със синхронизиращ прав ток (DC),
често с релативно ниска енергия (≤ 50 J). Ако електрошокът резултира в ПМ,
прави се втори шок с по-високо ниво на електрическата енергия T de P.
2.	Ибутилид i. v.: успех 80-90 % (T de P). Удължават Q-T: T de P. Противопоказан
при левокамерна дисфункция и СН.
3. Прокаинамид i. v. 50-100 mg през 5 min (20-50 mg/min) поддържаща доза: 1-4
mg/min 6-24 часа. Per os 500 mg през 4-6 часа.
4. Бърз предсърден пейсинг (езофагеален или ДПр).
5. Верапамил: болус 5 или 10 mg i. v., след това трайна инфузия 5 mg/kg/min или
дилтиазем 0.25 mg/ kg i. v.
6. Дигоксин или дигитоксин.
7.	Клас IА или клас IС медикация за възстановяване и задържане на синусов ритъм. След забавяне: дигиталис (бета-блокер. дигиталис ± бета-блокер).
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Фармакологично кардиоверсио на предсърдно мъждене (2005)
Медикаменти с доказана ефикасност
Дофетилид NR
орален
I
Флекаинид NR
орален или i.v.
I
Ибутилид NR
интравенозен
I
Пропафенон
орален или i.v.
I
Амиодарон
орален или i.v.
II а
Хинидин
орален
II в
По-малка ефективност или ненапълно проучени медикаменти
Прокаинамид
интравенозен
II в
Дигоксин
орален или i.v.
III
Соталол
орален или i.v.
III

А
А
А
А
А
В
С
А
А

Непароксизмална тахикардия от AV-съединението
(junctional tachycardia, junctional ectopic tachycardia)
Често при сериозна патология – ХОББ, миокардна исхемия, СН, хипокалиемия.
Често при сериозна патология високостепенна с неправилен ритъм.
НКТ с епизоди на AV–дисоциация.
Механизъм: абнормна автоматия или тригерна активност.
Субстрат – пара AV-нодална тъкан атриална част, преходни клетки или проксимална част на снопа на His.
Лечение: Корекция на подлежащата патология.
1. Бета-блокери – метод на избор;
2. Клас IА – вариабилен отговор (ефект);
3. RF-аблация: (антеросептално, медиосептално, постеросептално).
КАМЕРНА ПРЕЕКСЦИТАЦИЯ

Допълнителна AV-проводна връзка (сноп)

Локализация на допълнителните проводни връзки

Медикаментозно лечение
на тахиаритмиите
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AV-нодална риентри-тахикардия при здрави сърца
I. Пристъп на тахикардия – прекъсване:
1. Вагусови приоми 30-50 % ефект (валсалва, каротиден масаж).
2.	Аденозин 6 mg i. v. (62 % успех), ако няма резултат след 2 min 12 mg i.v. (51 %
успех).
3. Верапамил 5 до 10 mg i. v. (95 % успех).
4. Пропафенон 1-2 mg/kg т.т. или соталол или амиодарон, ефективни, но с побавно настъпващ ефект (синусов ритъм).
II. Противорецидивно медикаментозно лечение:
1. Соталол 80 mg 3х дневно.
2. Пропафенон 150 mg 3х дневно.
3. Хинидин депо 1 табл. 2-3 х дневно + верапамил 80 mg 3х дневно.

Декриментална или недекриментална проводимост
Антеградна или ретроградна проводимост (обикновено бърза недикриментална проводимост). 8 % декриментална антеградна или ретроградна проводимост.
WPW – синдром

Ортодромна AVRT (~90 %)

ПМ при WPW-синдром - опасност от КМ

Антидромна AVRT( 5 до10 %)

WPW-синдром
Надкамерни тахикардии два типа – тесно-, ширококомплексни

синусов ритъм

ширококомплексни

СПЕШНА ТЕРАПИЯ ПРИ WPW-ТАХИАРИТМИИ
Стабилна
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Тесен QRS-комплекс (AVRT)

Състояние на хемодинамиката

Кардиоверсио

Кардиоверсио

Широк QRS-комплекс

Вагусови проби
Венозно: Аденозин(6-18 мг)
или Верапамил(5-10 мг), Предсърден пейсинг,
DC кардиоверсио

Нестабилна

Венозно:
Прокаинамид
Персистиране
на тахикардията

DC кардиоверсио

наблюдение

Алгоритъм за акутно лечение на пациенти с AV – нодално–зависима тахикардия

WPW-синдром
Дълготрайна профилактична фармакологична терапия на AVRT
1. Медикаменти, потискащи проводимостта на нивото на AV-възела:
Недихидропиридинови Са2+-канални блокери (верапамил, дилтиазем)
Бета-блокери
Дигоксин или
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2. Медикаменти, които потискат проводимостта през предсърдията, камерите
или допълнителния път:
Клас IА (прокаинамид)
Клас IС (пропафенон) или
Клас III (амиодарон)
Антиаритмични медикаменти
II. Камерни тахиаритмии (КТах)
Камерни екстрасистоли
Камерна тахикардия
Акцелериран идиовентрикуларен ритъм
Torsades de Poitntes
Удължен QT-синдром
Камерно трептене и фибрилация
Дефиниция: КТах са всички тахиаритмии, произлизащи от камерите и МКС под
снопа на Хис.

Камерни тахикардии (КТ)
Електрогенеза: риентри, нериентри – автоматични или тригерни (пускови)
Класификация
По локализация: бедрени, фасцикуларни, от изхода на ДК, септални или периферни (камерна стена – апикални, базални, париетални, мрежа на Purkinje).
По етиология: ИБС остра (исхемия, некроза);
хронична (исхемия, цикатрикс, некроза).
Неисхемични ± камерна дисфункция, ± СН
кардиомиопатии
миокардити - остри, хронични
дисплазия – ДК изходен път
	Идиопатични генетично детерминирани (фамилни)
синдром на удължен QT-интервал
Медикаментозно лечение
на тахиаритмиите
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Лечение на камерни екстрасистоли
Повечето пациенти с единични екстрасистоли, бигеминия или тригеминия
обикновено няма продължителна КТ и не се нуждаят от лечение, специално ако нямат остър коронарен синдром (ОКС)
• Забавената и ускорената сърдечна дейност може да провокира появата на Кех.
При ОКС Кех трябва да бъдат подтиснати с лидокаин i. v. в първите 24-48 часа
на ОМИ.
• Прокаинамид i. v. идва на втори план, ако лидокаин в maxимална доза не даде
ефект.
• Пропранолол трябва да бъде приложен, ако другите антиаритмици не дадат
ефект.
• Магнезият i. v. може да бъде полезен.
• За дълготрайно орално приложение на медикаментите от другите класове I, II и
III могат да бъдат използвани за превенция на ОКТ при пациенти с чести Кех.
•	Клас I С антиаритмични медикаменти (пропафенон, флекаинид, морицизин) са
особено успешни за супресия на КЕх, но последните два медикаменти повишават смъртността при ОМИ!
•	Амиодарон е доста ефективен при ОМИ и сега има значително приложение при
ОКС с КЕх.

при нормален QT-интервал
синдром на Brugada
Диселектролитемии
	Интоксикации – дигиталис, алкохол, никотин и др.
проаритмии – медикаментозни: Torsade de Pointes (T de P).
Лечение на КТ
• Драматични промени – напредък след големи клинични опити: медикация, електрошок и ICD.
•	Акутно лечение на продължителна КТ със стабилна хемодинамика: амиодарон,
прокаинамид, соталол, бретилиум тосилат.
•	Амиодарон i. v. – ефективен (++ / +++).
• Начална натоварваща доза 15 mg/min за 10 мин. След това i. v. инфузия на 1
mg/min за 6 часа и след това поддържаща доза 0.5 mg/min за останалите 18 часа
и за следващите няколко дни, ако е необходимо при непрекъсната КТ или ако тя
рецидивира – повторна, „натоварваща” доза.
• Рядко настъпва SA-брадикардия или AV-блок хипотония.
• Бретилиум: рядко се прилага (i. v.), по-малка ефективност. Същото се отнася за
Соталол.
•	Ако амиодарон не даде ефект или когато Кт причини хипотония, шок, ангина,
ЗСН или церебрална хипоперфузия, незабавно трябва да се направи ДС кардиоверсио!
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КТ – дълготрайна терапия за превенция на рецидиви и ВСС
• При симптоматична, непродължителна КТ β-блокерите са ефективни за превенция на рецидиви. При рефрактерност към β-блокери, клас III медикамент
– соталол или амиодарон per os, могат да бъдат ефективни.
• Клас III медикаменти трябва да се избягват при структурна СБ, специално при
КАБ!
• Внимание със соталол – удължава QT-интервала, опасност от T de P КТ!
• Непродължителна КТ след МИ при лоша ЛК-функция – повишен риск за ВСС. (ИФ
<35 %).
• ICD – значимо редуцира смъртността при исхемична КМП с ЛКИФ < 30 %.
• Вторична превенция на продължителна КТ или кардиак арест: амиодарон; имплантиране на дефибрилатор (ICD) (добър резултат).
• RF катетърна аблация.
Бидирекционна (двупосочна) КТ
•	Рядък тип на КТ с QRS-комплекси с ДББ-форма, алтерниращ поляритет в F-равнина от 60–90° до 120–130° и правилен ритъм.
• Камерната честота е между 140 и 200 уд/мин.
•	Етиология: дигиталисов ексцес при тежка миокардна болест и лоша прогноза.
• Катехоламиновата полиморфна КТ може да се представи като бидирекционна
КТ.
•	Лечение: Дигоксин – свързващи антитела (Digibind), за лечение на дигиталисова
токсичност се прилагат лидокаин, калий, фенитоин и пропранолол при ексцес
на дигиталисов прием.
Torsade de Pointes (T de P)
Конгенитална брадикардия, К+-загуба, медикаменти клас I А, I С и III
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T de P е КТ с QRS-комплекси, които се променят по амплитуда, и изглежда се
огъват около изоелектричната линия с честота 200-250/мин. След лечение с амиодарон QT-интервалът се удължава (~ 640 мили/сек) и може да се появи епизод на КТ
тип T de P.
Всички пациенти с T de P се влошават от клас IА медикаменти и възможно някои от клас IС и III антиаритмици (амиодарон, соталол) удължават QT и влошават
аритмиите!
Лечението включва: i. v. магнезий - начална терапия на T de P и временен камерен
или предсърден пейсинг.
• Изапреналин i. v..: внимание, може да екзацербира T de P! Може да се приложи, ако
има пейсинг за повишаване на СЧ.
• Лидокаин, мексилетин или фенитоин (дифенин) може да бъдат опитани.
• Медикаменти, отварящи К+-канали, могат да бъдат полезни!
• Причината за удължения QT-интервал трябва да се определи и премахне, ако е
възможно!
• T de P, резултат на конгенитално удължен QT-синдром, се лекува с: β-блокери,
оперативна симпатикусова интеррупция (прекъсване), пейсинг и имплантиране
на дефибрилатор.

Лечение на камерно трептене и камерно мъждене
Следват се препоръките за начина на живот при КТ и КМ (Guidelines basic life
support).
Незабавно несинхронизиран DC електрически шок с 200 до 400 J при КМ и КТ.
Използва се автоматичен външен дефибрилатор maxимално рано.
Затворен торакален масаж с изкуствена вентилация, ако кръвообращението
е неадекватно въпреки възстановен синусов ритъм (затворен торакален масаж с
изкуствена вентилация).
Анестезия при електричен шок не се изисква при пациент в безсъзнание.
След възстановяване на синусов ритъм и мониториране на ритъма продължава (опасност от чести рекуренции) – отново адреналин или дефибрилация.
Метаболитна ацидоза – лечение с Na+-бикарбонат.
Изкуствена вентилация с плътно прилепена маска и АМВИ или дишане уста
към уста.
КМ. За превенция на рекуренция на КТ/КМ се прилага i.v. амиодарон, лидокаин,
бретилиум или прокаинамид. Най-ефективен е амиодарон!
Имплантиране на дефибрилатор – основа на съвременното лечение (профилактика на КМ/КТ).
Медикаментозно лечение
на тахиаритмиите

289

р ит ъ м н и н а р у ш е н и я

Синдром на Brugada
Форма на идиопатично КМ при пациенти с ДББ и ST ↑ в отв. V1-V3
Отвеждания без данни за структурна сърдечна болест. Мутация в ген, отговорен за Na+-канали. Млади хора от югоизточна Азия: 40-60 % от всички случаи
с идиопатично КМ. Фармакологична терапия без ефект за превенция на КМ. ICD е
единственото ефективно лечение.
Идиопатични КТ
Два типа на параксизмална КТ от ДКИТ (ЛББ във V1 и долните отвеждания във
F-равнината). Вагусовите прийоми и аденозинът прекъсват КТ, докато при стрес,
изопреналин и бърза стимулация се инициира и задържа КТ.
Лечение: Бета-блокери или верапамил, прогнозата е добра.
RF-катетърната аблация премахва КТ.

Предсърдно мъждене –
лечение и профилактика
Д-р Васил Трайков
Лаборатория по електрофизиология, Национална кардиологична болница
Предсърдното мъждене (ПМ) най-често срещаната в клиничната практика
аритмия. ПМ е честа причина за хоспитализация, свързана е със значителна заболеваемост и смъртност поради възможността за възникване на тромбемболични усложнения. От друга страна, патофизиологията на това ритъмно нарушение
се оказва много разнообразна откъм механизми, някои от които все още не са
напълно уточнени. Това до голяма степен ограничава индивидуализирането на лечението към всеки конкретен пациент, което в повечето случаи е медикаментозно. В резултат на редица експериментални постановки върху животински модели
и проучвания на пациенти с ПМ бяха създадени и немедикаментозни методи за
повлияване на тази аритмия – хирургични и интервенционални.
Подходът към ПМ е ориентиран в две направления – възстановяване на синусовия ритъм посредством медикаментозни и немедикаментозни методи, с или
без последваща профилактика на рецидивите и контрол на камерната честота при
персистиране на аритмията. Точно кой подход да бъде избран зависи от конкретния
случай.
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Възстановяване на синусов ритъм
Възстановяването на синусов ритъм може да се осъществи в спешен порядък, когато аритмията влошава хемодинамиката или провокира остра, клинично
изявена миокардна исхемия, или в планов порядък, при персистираща аритмия в условията на антикоагулантна терапия, осъществявана по стандартните схеми. И
в двата случая кардиоверзията може да бъде медикаментозна или електрическа.
При подбора на конкретния подход към всеки пациент трябва да се има предвид
и високата честота на спонтанно възстановяване на синусов ритъм при случаите на пароксизмално ПМ, описана от някои автори – до 71,4% при пациенти без
структурно сърдечно заболяване и с давност на аритмията под 24 часа (1).
Фармакологична кардиоверзия
Фармакологичната кардиоверзия е широко използвана в клиничната практика.
В някои случаи дори се допуска осъществяването є в амбулаторни условия (подход
„хапче в джоба”), когато пациентът приема медикамент само когато има оплаквания, асоциирани с пристъп от ПМ. Фармакологичната и електрическата кардиоверзия не са били сравнявани директно в големи проучвания, като фармакологичните
подходи са по-прости за изпълнение, но по-малко ефективни от електрическата
кардиоверзия. Фармакологичната кардиоверзия е с най-голям успех, когато бъде започната в рамките на 7 дни от началото на пристъпа и най-вече в първите 24-48
часа. Основните рискове на фармакологичната кардиоверзия са тромбемболизмът
и рискът от токсичен или проаритмичен ефект на антиаритмичните медикаменти. Винаги трябва да се има предвид и потенциалната възможност за развитие
на лекарствени взаимодействия на фармакокинетично или фармакодинамично ниво
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между антиаритмичните медикаменти и съпътстващата медикаментозна терапия и най-вече с оралните антикоагуланти поради тяхната специфична фармакокинетика.
Средства с доказана ефективност за фармакологична кардиоверзия (табл. 1)
Amiodarone
Може бъде прилаган както венозно, така и перорално за кардиоверзия. Този
медикамент е ефективен при ПМ с малка давност, но действа по-бавно и вероятно
по-неефективно от други медикаменти (2). От друг страна, при персистиращо ПМ
медикаментът има по-добър ефект в сравнение с други и намира приложение за конверсия (3). Като странични ефекти от приложението му се наблюдавани хипотония, брадикардия, нарушения в зрението, гастро-интестинални смущения и флебит
при венозно приложение.
Dofetilide
Дофетилид е по-ефективен от плацебо при конверсията на ПМ с давност до
7 дни (4), а така също и при ПМ с по-голяма давност (над 7 дни) (5). Ефектът зависи
от дозата, като конверсията при повечето пациенти с малка давност на аритмията настъпва до 36 час. Дофетилид намира приложение и при конверсията на предсърдното трептене. Нерегестриран в България препарат.
Flecainide
Широко проучен препарат за възстановяване на синусов ритъм при ПМ с малка давност и с много по-ниска ефективност при персистиращо ПМ (6). Най-чести
странични ефекти от приложението на медикамента са „организиране” на ПМ в
предсърдно трептене с 1:1 АV-провеждане и последващо хемодинамично влошава-

Amiodarone

Dofetilide

Flecainide
Ibutilide
Propafenone

Chinidine

Начин на
приложение

Доза

Странични ефекти

Хоспитализирани болни: 1,2-1,8 грама/дн,
разделени на няколко приема до обща доза 10
г, след това поддържаща доза от 200-400 mg�
���
през устата дневно
Амбулаторни болни: 600-800 mg�����������
�������������
дневно до
обща доза 10 г. След това 200-400 mg��������
����������
дневно
поддържаща доза
5-7 mg������������������������������������
��������������������������������������
/�����������������������������������
kg���������������������������������
за 30-60 мин. След това 1,2-1,8
венозно
г/дневно до обща доза 10 г. След това
поддържаща доза 200-400 мг/дн.
Clcre����������������������������������
���������������������������������������
(��������������������������������
ml������������������������������
/�����������������������������
min��������������������������
) Доза мкг/дн в два приема
>60 500
през устата 40-60 250
20-40 125
под 20 контраиндициран
през устата 200-300 mg
венозно

1,5-3 mg/kg за 10-20 мин

венозно

1 mg������������
��������������
за 10 мин.
При нужда се повтаря дозата

през устата 450-600 mg
венозно

1,5-2 mg/kg за 10-20 мин

г за 6-12 часа. Обикновено заедно с
през устата 0,75-1,5
медикамент, забавящ AV��������������
����������������
-проводимостта

Хипотония, удължаване на QT�
���интервала, torsade������������
�������������������
-�����������
de���������
-��������
pointes�
(рядко), гастроинтестинални
смущения, запек, флебит (при
венозно приложение)

Удължаване на QT������������
��������������
-интервала.
Да се коригира дозата според
клирънса на креатинина,
телесната повърхност и
възрастта
Хипотония, предсърдно
трептене с бърз камерен
отговор
Удължаване на QT������������
��������������
-интервала.
Torsade�����������
-����������
de��������
-�������
pointes
Хипотония, предсърдно
трептене с бърз камерен
отговор
Хипотония, удължаване на QT�
���интервала, torsade������������
�������������������
-�����������
de���������
-��������
pointes�
(рядко), гастроинтестинални
смущения, запек, флебит (при
венозно приложение)

Табл. 1 Дозови режими и странични ефекти на медикаментите, използвани за фармакологична кардиоверзия. ����������������������������������������������������������������������������
Източник: ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with atrial
fibrillation, European Heart Journal (2001) 22, 1852–1923
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Препарат

не, камерни тахикардии, брадикардия след конверсията, бързопреходна общомозъчна симптоматика и др. Неподходящ при пациенти с подлежащо сърдечно заболяване
и съпътсваща левокамерна дисфункция.
Propafenone
Плацебо-контролирани проучвания посочват ползата от медикамента за възстановяване на синусов ритъм при ПМ с малка давност (до 24 часа). Най-добър
ефект се отчита при приложението на медикамента в първите 2 до 6 часа от
началото на пристъпа (7). При персистиращо ПМ ефективността на препарата е
ниска. Страничните ефекти са подобни на тези при Flecainide, но са по-редки. Неподходящ при пациенти с подлежащо сърдечно заболяване.
Chinidine
Препарат от клас IА с ваголитична активност, налагащ задължително забавяне на камерната честота посредством повлияване на АV-провеждането преди приложението му. Ефективността му е съпоставима с тази на другите медикаменти
(8), използвани за кардиоверзия. Вероятно е ефективен и при персистиращо ПМ.
Страничните ефекти от приложението на препарата са удължаване на QT-интервала с възможност за възникване на камерна тахикардия torsade-de-pointes, гастроинтестинални смущения, хемолитична анемия, алергични реакции, тромбоцитопении.
Ibutilide
Препарат от клас III, все още нерегистриран у нас, с висока активност при
конверсията предимно на предсърдното трептене, а също и при някои случаи на
персистиращо ПМ с давност над 7 дни (9). Прилага се само венозно и се асоциира
с относително висок от torsade-de-pointes поради значително удължаване на QT-интервала при някои болни. Все още нерегистриран у нас.
Бета-блокерите, дизопирамид, калциевите антагонисти и дигиталсовите препарати са средства с ниска, недоказана или спорна ефективност при фармакологичната кардиоверзия. Спорна е ефективността на Sotalol и Procainamide при конверсията на ПМ с малка или голяма давност.
Изборът на конкретен медикамент зависи от индивидуалния профил на болния, като зависи от наличието и вида на подлежащото сърдечно заболяване (10)
(фиг.1).
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Електрическа кардиоверзия
Включва трансторакално или интракардиално приложение на синхронизиран
с електрическата активност на сърцето високоенергиен електрически импулс. В
сравнение с медикаментозната кардиоверзия този метод е по-трудно приложим,
изисква болнична обстановка и анестезия. Ефективността на електрическата карНе (или леко такова)

НАЛИЧИЕ НА СЪРДЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Propafenone, Flecainide, Sotalol
Amiodarone, Dofetilide
Disopyramide,
Chinidin,
Procainamide

СН
Amiodaroneр Dofetilide

Нефармакологични
методи

ИБС

Хипертония

Sotalol

ЛК хипертрофия над 14 мм

Amiodarone, Dofetilide

Да

Disopyramide,
Chinidin, Procainamide

Amiodarone

Disopyramide, Chinidin, Procainamide

Не
Propafenone, Flecainide

Amiodarone, Dofetilide, Sotalol

Фиг. 1. Алгоритъм за подбор на антиаритмичен медикамент в зависимост от подлежащото сърдечно заболяване. Източник: ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with
atrial fibrillation, European Heart Journal (2001) 22, 1852–1923.
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диоверзия зависи от редица технически фактори като плътност на тока, размери
на контактните електроди (лъжици), енергията и формата на импулса (монофазни
импулси, бифазни импулси, модифицирани бифазни импулси), както и от разположението на електродите върху гръдната клетка или в сърдечните кухини.
Бифазните импулси изискват по-ниска енергия за възстановяване на синусов
ритъм от монофазните, като приложението им се асоциира с по-висок успех от
процедурата (11).
Резултатите от много проучвания (12) сочат успешна кардиоверзия в 70 до
90%. Многофакторните анализи определят предикторите за успех на електрическата кардиоверзия и задържането на синусов ритъм (13). Към тях спадат давността на ПМ – по-малко от 6 месеца за успех на кардиоверзията и по-малко от 3 месеца
за задържането на синусов ритъм, възрастта, размерите на лявото предсърдие
(според някои проучвания), скоростта на кръвотока в ухото на лявото предсърдие,
увеличението на скоростта на А-вълната на митралната спектрограма след кардиоверзия, наличието на хипертония или подлежащо сърдечно заболяване, застойна
сърдечна недостатъчност с висок клас. Някои автори съобщават за по-висок процент на успех на кардиоверзията при извършването и на фона на предварително
започнато лечение с антиаритмични медикаменти, което значително намалява честотата на рецидивите. В тези случаи обикновено се използва амиодарон, хинидин
или дофетилид.
Подготовката за процедурата включва адекватна антикоагулация с INR в
границите 2,0 – 3,0 за период от поне 3 седмици, спиране на дигиталисовото лечение поне 48 часа преди процедурата. Алтернатива на триседмичната антикоагулация е започването на антикоагулант непосредствено преди процедурата и
извършване на ТЕЕ преди процедурата за оценка на емболичния риск. Този подход
не се асоциира с по-висок риск от тромбемболизъм в сравнение с конвенционалния
(14). Някои протоколи съчетават двата подхода, като включват антикоагулантна терапия за 3 седмици и осъществяване на трансезофагеална ехокардиография
(ТЕЕ) преди кардиоверзията за изключване на спонтанен ехоконтраст и тромби в
лявото предсърдие и ухото му, както и за оценка на скоростта на кръвотока в
тази структура.
Началната енергия на кардиоверзията при монофазен импулс обикновено е 50 J
при предсърдно трептене и 200J при ПМ. Енергията се увеличава при всеки следващ
приложен импулс с около 100J до достигане на maxимална стойност от 400 J. При
бифазна форма на импулса обикновено се прилагат по-ниски енергии.
Противопоказания за извършването на елективна ЕКВ са: наличието на брадиаритмия, необусловена от медикаментозна терапия, дигиталисова интоксикация,
некоригирана диселектролитемия, наличие на перманентна или пристъпна брадиаритмия (напр асоциирана със синдром на болния синусов възел или високостепенен
АV-блок), непротектирана от подходящ електростимулатор, хипертиреодизъм,
активна миокардна исхемия, миокардит, наличие на левопредсърдна тромбоза или
миксом, остри инфекции или възпалителни заболявания.
Възможни усложнения на електрокардиоверзията са системен емболизъм, камерни тахиаритмии, синусова или друга брадикардия или брадиаритмия, хипотония,
белодробен оток и преходни промени в ST-сегмента и Т-вълната. Миокардното увреждане, даже и на микроскопско ниво, не се потвърждава и вероятно описаното
повишение на нивото на креатинкиназата няма клинично значение при използване
на стандартните енергии за кардиоверзия.
Електрическата кардиоверзия може да бъде и интракардиална, при което
електрическият импулс с енергия 200-300 Дж се прилага между електрод, въве-

ден в дясното предсърдие, и електрод, разположен на гърба на пациента, както
се описва в оригиналното съобщение на Levy и сътр. (15), а може да се използва
и двуполюсен интаркардиален метод, при който се прилагат бифазни импулси с
ниска енергия (до 20 Дж) и с различна форма между два електрода, разположени
съответно в дясното предсърдие и в коронарния синус или в белодробната артерия. При този метод не се изисква анестезия, а само седиране на пациента.
Резултатите са отлични (16,17).
Европейското кардиологично общество и Американският колеж по кардиология
дават следните препоръки за избор на метод за регуларизация:
Клас I (доказана в големи проучвания ефективност)
1. Незабавна електрическа кардиоверзия при пациенти с пароксизмално ПМ и бърз
камерен отговор, при които има ЕКГ-критерии за остър миокарден инфаркт,
симптоматична хипотония, стенокардия или сърдечна недостатъчност, която не отговаря бързо на приложеното лечение.
2.	Кардиоверзия при пациенти без хемодинамична нестабилност, при които симптомите, свързани с ПМ, са изразени и неприемливи.
Клас II a (с недоказана ефективност в големи проучвания,
но за които има данни че са ефективни, поради което се прилагат)
1.	Фармакологична или електрическа кардиоверзия за по-бързо възстановяване на
синусов ритъм при пациенти с първи епизод на ПМ.
2.	Електрическа кардиоверзия при пациенти с персистиращо ПМ с висока вероятност за ранен рецидив на аритмията.
3. Повторна кардиоверзия, последвана от лекарствена антиаритмична профилактика при пациенти с рецидивиращо ПМ в отсъствие на противорецидивно
лечение при предишна кардиоверзия.
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Клас II b (с недоказана ефективност и за които има данни, че са с ниска
ефективност, поради което има въздържание от прилагането им)
1. Приложение на медикаменти за възстановяване на синусов ритъм при пациенти с персистиращо ПМ
2.	Извънболнично приложение на антиаритмични медикаменти за регуларизация
на новооткрито, пароксизмално или персистиращо ПМ при пациенти без сърдечно заболяване или когато не е проверена безопасността от приложението
на медикамента при конкретния пациент.
Клас III (доказано неефективни)
1.	Електрическа кардиоверзия при пациенти, показващи спонтанно алтерниране
между синусов ритъм и ПМ в рамките на кратки периоди от време.
2.	Кардиоверзии при пациенти с краткотрайни епизоди на синусов ритъм, при
които аритмията рецидивира независимо от многократните кардиоверзии и
медикаментозната антиритъмна профилактика.
Поддържане на синусов ритъм
След възстановяване на синусов ритъм съществува риск от рецидив на
аритмията. От степента на риска зависи и по-нататъшното поведение – започване на лечение с цел профилактиране на рецидивите или въздържане от лечение.
Съществуват два основни подходи към антиаритмичната профилактика – медикаментозен и немедикаментозен.
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Немедикаментозни методи за профилактика
на рецидивите на предсърдно мъждене
Хирургични методи
Резултатите от редица животински експерименти и проучвания при хора относно механизмите на инициация и поддържане на предсърдното мъждене показаха
ролята на предсърдния миокард като аритмогенен субстрат, който, след активацията на тригерните механизми, има важна роля в поддържането на аритмията. На
базата на тези резултати бяха разработени хирургични методи за модификация на
този субстрат и изолация на възможните тригери. Те включват създаването на
електрически непроводими бариери в предсърдията, непозволяващи поддържането
на аритмията и изолиращи потенциалните аритмогенни огнища, локализирани найчесто в белодробните вени. Cox въведе първата операция за създаване на подобни бариери, която беше наречена лабиринтна процедура (maze procedure). Същата
претърпя редица модификации, като понастоящем се използва модифицираната
процедура – Cox Maze III, при която чрез серия от инцизии и шевове в лявото и
дясното предсърдие се създават лезии и допълнително се резецират ухото на ЛП
и ухото на ДП (18). В дясното предсърдие лезиите свързват свободната стена с
трикуспидалния анулус и остиума на коронарния синус, двете празни вени, а в лявото предсърдие циркулярно се изолират остиумите на белодробните вени и тази
циркулярна лезия се свързва с резеционната линия на левопредсърдното ухо, интеркавалната линия в ДП и митралния анулус. Възможните усложнения на процедурата
в съвременната кардиохирургия се сведени до минимум и включват имплантация на
Предсърдно мъждене –
лечение и профилактика
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Медикаментозен подход за профилактика
на рецидивите на предсърдно мъждене
Преди да се започне лечение с какъвто и да е антиаритмичен медикамент,
трябва да се елиминират всички коригируеми причини, обуславящи епизода на ПМ.
Необходимо е да се проведе адекватно лечение на ИБС, артериалната хипертония,
сърдечната недостатъчност, хипертиреодизма, белодробните заболявания и др.
Обикновено антиаритмична профилактика не е показана при първи пристъп на ПМ.
Антиаритмичните медикаменти могат да бъдат избегнати и при редки и олигосимптомни пристъпи на пароксизмално ПМ. Интересен е и въпросът за избор на
най-подходящ антиаритмичен медикамент, който се определя най-вече от наличието на подлежащо структурно сърдечно заболяване и от конкретния профил на
пациента – белодробно заболяване, заболяване на щитовидната жлеза в ремисия и
др. Алгоритъм за подбор на антиаритмичен медикамент е показан на фиг. 1.
Основен недостатък на антиаритмичната терапия остава рискът от проаритмия. При всеки преглед трябва активно да се търсят симптоми като синкоп,
сърцебиене, чувство за прескачане на сърцето. Необходимо е пациентите и лекарите да са информирани за приема на други лекарства, повлияващи QT-интервала,
каквито са много медикаменти, приемани за дълъг период от време за лечение на
много хронични заболявания - антидепресанти, някои антиастматични β2-симпатикомиметици, антиалергични медикаменти и др. Подробен списък на медикаментите, които удължават QT-интервала, е публикуван в интернет (www.torsades.org).
Мониторирането на лечението с антиаритмични медикаменти изисква редовното
следене на ЕКГ за настъпили промени от типа на удължаването на QT-интервала и
продължителността на QRS-комплекса.
Антиаритмичните медикаменти, използвани за поддържане на синусов ритъм,
техните дозови режими, страничните им ефекти и основните проучвания с тях са
представени в табл. 2.

пейсмейкър поради синусова дисфункция, задръжка на течности поради намалена
продукция на атриален натрийуретичен пептид, нарушена транспортна функция
на предсърдията. Алтернатива на CoxMaze III, макар с по-лоши резултати, е коридорната процедура, при която също се извършват инцизии в предсърдията, но се
оставя „коридор” от тъкан, която да провежда синусовите импулси към АV-възела.
В последните години бяха разработени и методи, които използват радиофреквентна, микровълнова или лазерна енергия вместо класическите инцизии и сутури. При
тях апликациите се осъществяват откъм ендокарда при отворено сърце. Повечето техники прилагат лезии, подобни на тези при процедурата Cox Maze. Нова
насока представлява епикардното приложение на фокусиран ултразвук с висок интензитет, което води до създаване на трансмурални линейни лезии в предсърдния
миокард с добри резултати.
Хирургичните методи в повечето случаи се прилагат в комбинация с други оперативни корекции при редица структурни сърдечни заболявания. Резултатите от
подобна интервенция са отлични, като задържане на синусов ритъм се постига в 75
Препарат

Amioda-rone

100400 mg

Странични ефекти
Фоточувствителност,
пулмотоксичност, полиневропатия,
гастроинтестинални смущения,
брадикардия, хепатотоксичност,
влияние върху функцията на
щитовидната жлеза

Disopyramide

Проводни нарушения, брадикардии,
нарушено либидо, влияние върху
метаболитния контрол при
диабетици, влияние върху серумните
липиди
Torsade�������������
-������������
de����������
-���������
pointes��,
600гастроинтестинални смущения,
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на урина, сухота в устата (ваголитик)

Dofetilide

5001000 мкг Torsade-de-pointes

Бета
блокери

Chinidine
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Доза

Камерна тахикардия, организиране
на аритмията с изява на 1:1 А��
V�
провеждане,

Проучвания и резултати
CTAF����������������������������������
- Амидарон превъзхожда соталол и
пропафенон при случаи с пароксизмално
и персистиращо ПМ; SAFE���������������
�������������������
-��������������
T�������������
- амиодарон
превъзходжа соталол по отношение на
антиаритмичната профилактика, но
не и по отношение на конверсията при
персистиращо ПМ
Малко проучвания
Малки проучвания, при които се
документира повишена смъртност. Juul�
�����Moller������������������������������������
et���������������������������������
�����������������������������������
al������������������������������
��������������������������������
(29) - ефективност, сравнима
със соталол след електрокардиоверзия
PRODIS�����
(30) - дизопирамидът е еднакво
ефективен с пропафенон, но се толерира
по-лошо. Липсват
�������������������������
големи проучвания
SAFIRE�����������������������������
-����������������������������
D���������������������������
(5) и EMERALD�������������
��������������������
- дофетилид
превъзхожда соталол при профилактика
на рецидивите като ефективността му е
дозозависима.
Naccarelli������������������������������
et���������������������������
�����������������������������
al������������������������
��������������������������
(31) - ефективност, подобна на хинидина, но с по-малко
странични явления Van��������������
�����������������
Gelder�������
�������������
et����
������
���
al�
(32) - превъзхожда хинидина и плацебо

Flecainide

200300 mg

Procainamide

Torsade�������������������������
-������������������������
de����������������������
-���������������������
pointes��������������
, медикаменто1000лупус еритематодес, гастро4000 mg зен
интестинална симптоматика

Propafenonе

450900 mg

Камерна тахикардия, организиране
на аритмията с изява на 1:1 А��
V�
провеждане,

UK�������������������������������
PSVT��������������������������
������������������������������
(33) - по-ефективен спрямо плацебо CTAF�����������������������
���������������������������
- ефективност, сходна
със соталола, но по-слабо изразена от
тази на амиодарона

Sotalol

240320 mg

Torsade-de-pointes, сърдечна недостатъчност, брадикардия, изостряне на съществуваща ХОББ

CTAF и SAFE-T

Azimilide

50125 mg

Нисък проаритмичен риск

Dronedarone

800 mg

Нисък проаритмичен риск,
много малко странични ефекти.
Електрофизиологичен аналог на
амиодарона

Липсват големи проучвания

ASAP�������������������������������
- по-ефективен от плацебо при
профилактика на рецидивите на ПМ
ADONIS�����������������������������
и ��������������������������
EURIDIS�������������������
- по-ефективен от
плацебо, но с гранична значимост DAFNE�
������
(34) - по-ефективен от плацебо по отношение на профилактиката на
рецидивите на ПМ.

Табл. 2. Дозови режими, странични ефекти и основни проучвания с медикаментите, използвани за противорецидивна терапия.
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Катетърни методи
Пристъпите от ПМ често се инициират от спонтанно активиращи се огнища,
локализирани в някои области – белодробни вени, лигамент на Маршал, коронарен
синус, crista terminalis, горна и долна празни вени. Най-честата локализация са белодробните вени (19). Повтарящи се епизоди на високочестотна активност от тези
огнища могат да бъдат причина за възникване на пристъпи от ПМ, а продължителната активност на тези огнища се свързва с персистиращо или перманентно
предсърдно мъждене, което се определя като фокално ПМ. В този случай аблация,
насочена към елиминиране на тези огнища, би довела до премахване едновременно
на тригерите и на аритмогенния субстрат. На базата на тези данни се създаде
първият подход за катетърна аблация при ПМ – фокалната аблация на тригерите в
пулмоналните вени. При него активно се търсят зоните на най-ранна активация по
време на предсърдна ектопия, при което потенциалът на някоя от белодробните
вени предхожда началото на активацията на останалата част от предсърдията.
Основни недостатъци на метода са зависимостта от спонанната ектопична активност, която в много случаи липсва по време на процедурата или не се индуцира
репродуцируемо, както и възможността за възникване на огнищна активност в
повече от една белодробна вена. По-нататъшните проучвания в тази насока доведоха до въвеждането на нов подход – сегментната изолация на всички белодробни
вени. Тя се осъществява чрез лезии, насочени към зоната с най-ранна активация (найранен потенциал) на пулмоналните вени в условията на синусов ритъм. При това
се цели постигането на пълна електрическа изолация на тези структури. Резултатите от този подход са по-добри. Недостатък на метода е възможността за възникване на стеноза на белодробните вени и за възстановяване на провеждането,
което да доведе до рецидив на аритмията. Двата описани подхода са насочени към
повлияване на тригерите на аритмията и при тях не се постига модифициране на
аритмогенния субстрат. В резултат на търсенето на подход, целящ едновременното повлияване на аритмогенния субстрат и елиминирането на тригерите, беше
създаден методът за циркумферентна аблация на левопредсърдния миокард в зоната около остиумите на белодробните вени (20), а впоследствие и с добавяне на
допълнителни линейни лезии в лявото предсърдие, свързващи циркумферентните
лезии помежду им и с митралния анулус. Този подход намери широко приложение при
случаи на пароксизмално, персистиращо и перманентно ПМ със липса на рецидиви в
над 75% от случаите и със значимо по-добро качество на живот при третираните
пациенти. Потенциални усложнения са тези, свързани с транссепталната пункция,
емболизъм, сърдечна тампонада, пареза на n. phrenicus и перфорация на лявото предсърдие към хранопровода – животозастрашаващо усложнение.
Показани за катетърна аблация са пациенти с чести пристъпи на предсърдно
мъждене, при които медикаментите нямат добър ефект, дават странични ефекти
или са противопоказани. Някои пациенти с персистиращо и дори перманентно ПМ
също имат показания за тази процедура.
Предсърдна стимулация
Редица проучвания върху режима на стимулация при пациенти с индикации
за имплантиране на електрокардиостимулатор (напр. синусова дисфункция) и съпътсващо ПМ сочат, че имплантацията на пейсмейкър с възможност за предсърдна стимулация е свързана със значимо намаление на пристъпите от ПМ (21), доПредсърдно мъждене –
лечение и профилактика

297

р ит ъ м н и н а р у ш е н и я

до 95% от пациентите при проследяване при запазване на транспортната функция
на предсърдията в над 70% от пациентите. Оперативната смъртност е под 2-3%.

като нарастването на времето на камерна стимулация се асоциира с нарастване
на честотата на пристъпите на ПМ. Това вероятно се дължи на редуциране на
паузите в предсърдния ритъм, потискане на предсъдната ектопия и намаляване
на предсърдното обемно обременяване във връзка с предсърдно-камерната диссинхрония.
При органично променен предсърден миокард се създават условия за удължаване на предсърдната електрическа активация и за дисперсия в рефрактерността
на предсърдията, което представлява предпоставка за възникване и подържане на
предсърдно мъждене. На базата на това наблюдение се въведоха техники за предсърдна стимулация, която да „ресинхронизира” предсърдията посредством едновременно пейсиране на лявото и дясното предсърдие. В едно голямо многоцентрово
проучване двуточковата предсърдна стимулация намалява честотата на симптомните и асимптомните епизоди на ПМ (22). Разработени са и методики за едноточково пейсиране в зоната на междупредсърдния септум и лигамента на Маршал.
Първоначалните резултати показват полза от такава стимулация при пациенти,
индицирани за имплантация на пейсмейкър, но липсва голямо проучване, което да
демонстрира предимствата на този тип пейсиране. В модерните стимулатори са
включени и много алгоритми за превенция на предсърдното мъждене като например
стимулация с честота малко по-висока от синусовата. Все още липсват големи проучвания, доказващи ползата от такива алгоритми.
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Вътрешни предсърдни дефибрилатори
Повечето разработени устройства работят с бифазни импулси и енергии от
порядъка на 3-5 Дж. Подобни енергии ефикасно прекратяват ПМ и са доказано безопасни. Ефективността на вътрешни предсърдни дефибрилатори е изследвана в
няколко проучвания, при които честота на конверсия към синусов ритъм е била над
90% (23). Съществен недостатък на тези устройства е болезнеността на шоковете при пациенти в съзнание, което налага търсене на нови форми на импулса,
които да са с по-добра поносимост.
Контрол на камерната честота
Алтернатива на задържането на синусов ритъм при пациенти с много чести
и продължителни пристъпи, които трудно се повлияват медикаментозно, както
и при пациенти в персистиращо и перманентно ПМ, е контролът на камерната
честота. По този начин се постига подобряване на симптоматиката и хемодинамиката, превенция на тахикардно-индуцираната кардиомиопатия при персистиране на
аритмията на предсърдно ниво, но за сметка на емболичен риск и необходимост от
трайно антикоагулантно лечение. За да се счита камерната честота за адекватно
контролирана, камерният отговор в покой трябва да е в границите 60-80 уд/мин, а
при умерени физически усилия да не надвишава 115 уд/мин. Допълнителни критерии
могат да бъдат камерният отговор по време на работна проба и вариациите в
камерния отговор по време на 24-часов Холтер ЕКГ-запис.
Контролът на камерната честота се основава на медикаментозни и немедикаментозни методи.
Медикаментозни методи за контрол на камерната честота
Те се базират основно на забавяне на проводимостта през АV-възела и се осъществяват с медикаменти, повлияващи автономните влияния върху тази структура. Този подход може да бъде приложен както в условията на пароксизмално ПМ
с интравенозни апликации, така и с перорално прилагане на медикаментите и дъл298
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Немедикаментозни методи за контрол на камерната честота.
Пейсирането на камерите с честота, близка до средната честота на камерния
отговор, при спонтанно АV-провеждане може да доведе до регуларизиране на сърдечната честота. Този феномен се основава на скритото ретроградно провеждане
на пейсмейкърните импулси през AV-възел, които при това водят до удължаване на
рефрактерния му период. По този начин се модулира AV-проводимостта като се
предотвратява провеждането с къс RR-интервал и елиминира RR-интервалите, подълги от цикъла на стимулатора. Този подход може да бъде от полза при пациенти
с варираща в широки граници камерна честота, както и при тези, които развиват
брадикардия в покой на базата на антиаритмична терапия (24). Този подход не е
изследван в големи проучвания.
Друг популярен метод за немедикаментозен контрол на камерната честота
представлява катетърната аблация на АV-възела или снопа на Хис с предизвикаване
на пълен АV-блок и имплантация на постоянен електрокардиостимулатор. Показани
за лечение посредством този метод са пациенти с рефрактерно на медикаментозно лечение пароксизмално ПМ или такива с непостижим контрол на камерната честота при перманентно ПМ. При тези групи пациенти има изразена симптоматика
и/или структурни промени, характерни за тахикардно-индуцираната кардиомиопатия. Проучванията показват значимо повишаване на качество на живот и подобряване на показателите на камерната функция (25). Важен е подборът на типа
пейсмейкър, като по-добри резултати се получават с двукухинните стимулатори
с възможност за смяна на режима. Недостатък на метода е трайната зависимост
от кардиостимулатора, както и необходимостта от трайна антикоагулация. Методът за модификация на провеждането през АV-възела чрез осъществяване на радиофреквентни лезии в задно- и средносепталната зона на трикуспидалния анулус,
където се локализират тези зони от АV-възела, които провеждат с къс рефрактеПредсърдно мъждене –
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госрочно лечение. Медикаментите, които се използват най-често за контрол на
камерната честота, са представени на табл. 3.
При подбора на медикамент съществуват някои особености, които следва да
се вземат предвид. Широко използваните дигиталисови препарати контролират
добре камерната честота в покой и поради положителния си инотропен ефект са
показани при пациенти със сърдечна недостатъчност. При усилие, поради превалиращият симпатиков тонус, тези препарати не са достатъчни и се налага добавянето на бета-блокер, който най-ефективно контролира камерната честота при тези
условия. От тях в комбинация с дигоксин най-изразен ефект имат атенолол и пиндолол. Калциевите антагонисти от недихидропиридинов тип ефективно контролират камерната честота както в покой, така и при физическо усилие. Те са ефикасни
при пациенти с ХОББ, но трябва да се има предвид техния негативен инотропен
ефект. Комбинират се с дигоксин. Амиодарон и соталол имат бета-блокираща активност и блокираща активност върху калциевите канали, поради което могат да
влязат в съображение. Амиодарон не е достатъчно проучен за тази индикация и
носи значителен риск от странични ефекти.
Особеност представлява и контролът на камерната честота при пациенти
с преексцитирано ПМ в рамките на WPW-синдром. При тях потискането на провеждането през АV-системата може да доведе до парадоксално ускоряване на камерната честота и до нарастване на преексцитацията с риск от възникване на
високочестотни камерни тахиаритмии. Поради това при тези пациенти контролът на камерната честота следва да се осъществява с медикаменти, потискащи
провеждането по допълнителната връзка – IС и III клас по Vaughan Williams.

рен период не намери широко приложение. Основно предимство на метода е избягването на зависимостта от пейсмейкър. Тази техника е свързана с висок риск от
развитие на пълен АV-блок и се асоциира с парадоксално увеличаване на сърдечната
честота през първите месеци след процедурата поради вагалната денервация на
възбудно-проводната система, която се наблюдава с този подход. В бъдеще, с развитието на методите за контрол на ПМ посредством аблация в лявото предсърдие, приложението на аблацията на АV-системата ще се прилага все по-рядко.
Нови насоки в лечението на предсърдното мъждене
Контрол на ритъма или контрол на честотата
Профилактиката на рецидивите от ПМ води до редица хемодинамични предимства – запазва се ролята на предсърдната контракция за подържане на сърдечния
дебит, сърдечните съкращения са ритмични, елиминира се възможността за възникване на тахикардно-индуцирана кардиомиопатия. Освен това се премахват част
от симптомите на пациентите, свързани с аритмията. Този подход има и своите
недостатъци – съществува риск от развитие на страничен ефект от медикаментите при дългото им прилагане, като най-сериозен е рискът от проаритмии. Освен
Препарати за интравенозно приложение
Начало на
Препарат
Насищаща доза
ефекта
0,25 mg/kg iv в рамките
Dilitiazem
2-7 мин
на 2 мин
0,5 mg/kg iv
за 1 мин

5 мин

Metoprolol

2,5-5 mg iv за 1-2 мин.
Max. до
трикратно приложение в тази доза

5 мин

Propranolol

0,15 mg/kg iv

5 мин

0,075-0,15 mg/kg iv за 2
мин
0,25 mg iv на всеки 2 часа
до обща доза 1,5 mg

3-5 мин

Esmolol

Verapamil
Digoxin

2 часа

Поддържаща
доза
5-15 mg/h iv
инфузия

Основни странични ефекти

Хипотония, проводни нарушения,
сърдечна недостатъчност
проводни нарушения,
50-200 mg/kg/min Хипотония,
брадикардия, сърдечна
iv инфузия
недостатъчност, бронхоспазъм
не се прилага

Хипотония, проводни нарушения,
брадикардия, сърдечна
недостатъчност, бронхоспазъм

Хипотония, проводни нарушения,
брадикардия, сърдечна
недостатъчност, бронхоспазъм
проводни нарушения,
не се прилага Хипотония,
сърдечна недостатъчност
0,125-0,25 mg iv Дигиталисова токсичност,
дневно
брадикардия, проводни нарушения
не се прилага

Препарати за перорално приложение
Препарат
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Digoxin

Насищаща доза

Начало на
ефекта

0,25 mg p.o. на всеки 2
часа до обща доза 1,5 mg

2 часа

Dilitiazem

не се прилага

Бета-блокери

не се прилага

Verapamil

не се прилага

Amiodarone

800 mg дневно за 7 дни;
600 mg дневно за 7 дни;
400 mg дневно за 4-6
седмици

Поддържаща
доза

Основни странични ефекти

0,25-0,375 mg p.o. Дигиталисова токсичност,
дневно
брадикардия, проводни нарушения

120-360 mg
дневно,
Хипотония, проводни нарушения,
разпределени в сърдечна недостатъчност
няколко приема.
Хипотония, проводни нарушения,
брадикардия, сърдечна
недостатъчност, бронхоспазъм
120-360 mg
дневно, разпре- Хипотония, проводни нарушения,
1-2 часа
делени в някол-ко сърдечна недостатъчност
приема.
Белодробна токсичност,
дисфункция, депозити
1-3 седмици 200 mg дневно щитовидна
в роговицата, невропатия на
зрителния нерв
2-4 часа

Табл. 3. Дозови режими на медикаментите за контрол на камерната честота. Източник:
ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. European Heart
Journal (2001) 22, 1852–1923.
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това, невинаги е възможно и оправдано спирането на антикоагулантната терапия
при тези пациенти. От друга страна, ако се използва контролът на камерната честота при тези пациенти, нуждата от антикоагулант остава, понякога персистират и оплакванията, макар и по-слабо изразени, и благоприятният хемодинамичен
ефект не е така изразен. Кой от двата подхода да изберем е въпрос, частичен отговор на който дават няколко рандомизирани проучвания, най-голямото от които е
AFFIRM (26), при което се сравняват двата подхода. Резултатите сочат, че антиаритмичната терапия за профилактика на рецидивите не е свързана с благоприятен
ефект върху смъртността, напротив - има тенденция към по-висока смъртност в
тази група, както и по-голяма честота на хоспитализациите. Честотата на тромбемболичните мозъчни инциденти не е по-висока в групата с контрол на камерната
честота, а зависи само от оптималното ниво на антикоагулация. Тези проучвания
обаче обсъждат предимно антиаритмичната профилактика с медикамент, не са
правени големи проучвания при по-широко прилагане на немедикаментозните методи за поддържане на синусов ритъм – радиофреквентната аблация. Вероятно
тогава резултатите биха били различни.

Място на радиофреквентната катетърна аблация
в лечението на предсърдното мъждене
Все още не е изяснено в големи проучвания кой подход дава по-добри резултати
– радиофреквентната аблация на белодробните вени, съчетана с антиаритмична
терапия, или антиаритмичната терапия сама по себе си. Наскоро публикуваното
проучване CACAF демонстрира по-добрите резултати от радиофреквентната
аблация със значимо редуциране на рецидивите на ПМ в рамките на едногодишно
проследяване (28).
След издаването на ръководните линии на Европейското кардиологично общество и Американския колеж по кардиология през 2001 г., се натрупаха много данни,
които може би ще послужат като основа за създаването на нови ръководни линии,
в които поведението спрямо тази честа аритмия да е радикално променено.
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Лечение на сърдечните
аритмии с радиофреквентна
катетърна аблация
Д-р Тошо Балабански
Национална кардиологична болница - София
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Статията разкрива някои особености на радиофреквентната лезия.
Очертан е кратък обзор на настоящото клинично приложение на
радиофреквентната катетърна аблация. Представени са резултати от
катетърна аблация на базата на 11-годишен опит. Крайният успех се е
оказал общо 87.4% за следните сърдечни аритмии: АV-нодална и АV-риентри
тахикардия, предсърдно трептене, идиопатична камерна и ектопична
предсърдна тахикардия.
Общи данни
Радиофреквентната аблация е инвазивен метод за лечение на сърдечните
аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър,
въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/
или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия
води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се постига аблация, т.е. отстраняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната
дейност.
Методът е приложен за първи път успешно при лечение на сърдечна аритмия през 1986 г. (1). Радиофреквентната аблация на сърдечни аритмии е въведена
в България през 1993 г. в Националната кардиологична болница, София. Сега е рутинна процедура и лечебно средство, което може напълно да излекува повечето
видове нарушения на сърдечния ритъм. Не е необходим последващ прием на лекарства. Като метод за трайно излекуване, катетърната аблация има:
• висока социална значимост (осигуряване на живот и на по-добро качество на
живот за значителна част от населението, като на лечение подлежат деца,
млади хора и такива в активна възраст);
• голямо съотношение ефект/цена в дългосрочен план (постигане на окончателно излекуване без необходимост от приемане на медикаменти до края на
живота). Осигуряват се значителни спестявания на финансови средства за
здравно-осигурителната система.
Процедурата е с продължителност от 3 до 7 часа. Общият престой в болницата е 3 дни при липса на усложнения. В лаборатории с малък опит са възможни
сериозни усложнения (смъртен изход, инфаркт, инсулт, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, пълен АV-блок с последващо имплантиране на постоянен
електрокардиостимулатор, белодробен тромбемболизъм, разкъсване на сърдечна
кухина с последващо оперативно лечение). В лаборатории с голям опит степента
на успешно лечение надвишава 90%, а усложненията и рецидивите са с много нисък
процент.
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Фиг. 1. Тъканите в дълбочина се нагряват чрез провеждане и отдаване на топлината (кондуктивно нагряване). Необратима тъканна некроза възниква при 50 ºС. Съответно на това
границата на лезията се определя като 50-градусова изотермична линия. Циркулиращата
кръв разсейва топлината, възникваща в резултат на резистивното и кондуктивното нагряване (конвективно охлаждане). Поради тази причина диаметърът на лезията на повърхността е по-малък от този в субендокардния слой. Електрическият кръг на катетърната аблация
се затваря с неутрален електрод, поставен на кожата на болния. Този електрод има голяма
площ и затова плътността на тока там е ниска, а затоплянето на кожата е минимално.
Прогресията на лезията преминава през стадии на възпаление, мастна инфилтрация и фиброза (3). Липсват зони с нееднаква фиброза и това е причината за отсъствие на проаритмия след радиофреквентна аблация (2). Микроскопски централната зона се характеризира
с типична коагулационна некроза с базофилни струпвания и пикноза на ядрата. Електронномикроскопските промени се състоят в клетъчна и органелна дезинтеграция. При това
промени се откриват на разстояние до 6 мм извън границата на лезията (4).
Лечение на сърдечните
аритмии с радиофреквентна катетърна аблация
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Особености на радиофреквентната лезия
Пропускането на алтерниращ ток от генератор през катетър в сърцето
води до възникване на висока температура при върха на катетъра и увреждане на
аритмогенния субстрат. Електрическата енергия се разпространява от жичките
на катетъра, които имат нисък импеданс, към тъкан с висок импеданс. Появата на
съпротивление води до нагряване (резистивно нагряване), дълбочината на което е
около 2 мм (фиг.1) (2).
При температура над 50 ºС се нарушава активността на трансмембранната
калциева помпа и буферната способност на клетките за намаляване на калция. Настъпва хипердеполяризация, клетъчна контрактура и смърт. Клетките стават невъзбудими и настъпва необратим блок в провеждането (5, 6).
Електрофизиологично изследване
Електрофизиологично изследване на сърцето се извършва непосредствено
преди аблацията. Състои се от регистриране на интракардиални електрограми (ендокардни електрически потенциали) (фиг.2) и от програмирана електростимулация
(подаване на слаби електрически импулси в сърцето) (фиг. 3). По този начин се оценява проводната система в антероградна и ретроградна посока и се предизвиква
ритъмното нарушение.
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Клинично приложение на радиофреквентната аблация
Радиофреквентната катетърна аблация се прилага при лечението на всички
видове аритмии. През последните 10 години се регистрира рязко нарастване на
приложението й до такава степен, че тя се превърна в основно средство за лечение на голям брой сърдечни аритмии.
Представлява първоетапно средство за лечение на АV-нодалната риентри тахикардия. Успехът от лечението достига 100%, а рискът от възникване на АV-блок
при аблация на бавния път е под 1% (7, 8, 9).
Радиофреквентната катетърна аблация е метод на избор при лечение на болни
с АV-риентри тахикардия с участие на допълнителна проводна връзка. Постига се
пълно излекуване в дългосрочен план с висок процент успех (95%) при нисък дял на
усложненията (10, 11). Най-тежките усложнения са тампонада (<1%) и тромбемболични инциденти (1-2%). Рецидивите са при по-малко от 5% от лекуваните болни
(12).
При перманентната форма (>12 часа дневно) на нодална реципрочна тахикардия (PJRT или непрекъсната тахикардия) единственият ефективен начин за лечение
е катетърната аблация. Обикновено PJRT е резистентна на медикаментозна терапия (13). Може да се усложни с възникване на аритмогенна кардиомиопатия. При
повече от 80% от болните се доказва бавно провеждаща допълнителна проводна
връзка в близост до остиума или в самото начало на коронарния синус. ЕКГ-белезите
са: тесен камерен комплекс, начало с удължаване на PR-интервала, АV-провеждане
1:1, RP-интервал > PR-интервал, негативирани Р-вълни в отвеждания II, III и aVF (14)
(фиг. 4).

Фиг. 2. Интракардиални електрограми от: HRA – дясно предсърдие; dCS – дистална част
на коронарния синус; pCS – проксимална част на коронарния синус; HBE – трикуспидалния
анулус в близост до снопа на Хис; RV – дясна камера. С А, H и V са означени съответно потенциали от дясното предсърдие, снопа на Хис и дясната камера.
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Катетърната аблация е метод на избор за лечение и при типичното предсърдно трептене (с участие на кавотрикуспидалния истмус). През 2000 г. проспективно
рандомизирано проучване доказа предимствата на катетърната аблация в сравнение с медикаментозната терапия по отношение на резултата от лечението, качеството на живот, рецидивите на пристъпи от предсърдно мъждене и повторни
хоспитализации (15).
Проучвания през последните години доказват ползата от катетърната аблация при пароксизмално предсърдно мъждене и по-ограничената й стойност при
персистиращо предсърдно мъждене (16, 17). Прилага се електрическо изолиране на
белодробните вени от лявото предсърдие, като успехът от лечението достига
73% в отсъствие на антиаритмична терапия след аблацията (18). Не е доказана
подобрена преживяемост, нито намален риск от емболични инциденти. Въвеждат
се нови технологии, които увеличават ефикасността на аблацията (19, 20).
Доказана е ползата на катетърната аблация при т. нар. идиопатични камерни
тахикардии, които настъпват в структурно нормални сърца (21, 22). Утвърдено
е и приложението й при камерна риентри-тахикардия в проводните бедра. Катетърната аблация засега е вариант за лечение на исхемична мономорфна камерна
тахикардия при строго подбрана група пациенти (23). Методът може да бъде животоспасяващ при пациенти с почти непрекъсната камерна тахикардия.

Фиг. 3. Интракардиални електрограми по време на тахикардия с тесен камерен комплекс и
честота 200 уд/мин. Активирането на снопа на Хис (Н) е последвано от почти едновременно активиране на предсърдията (А) и камерите (V). Петият камерен комплекс е стимулиран
(S) при рефрактерен сноп на Хис. При това не се регистрира преждевременно активиране на
предсърдията. Тахикардията е АV-нодална риентри.
Лечение на сърдечните
аритмии с радиофреквентна катетърна аблация
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Приложение на катетърната аблация в България
В периода август 1994 г. – октомври 2004 г. в Националната кардиологична
болница са подложени на радиофреквентна аблация 676 болни (336 мъже и 340 жени).
Мъжете са на възраст 40.6±15.9 г. (6-80 г.), а жените са на възраст 41.7±14.8 г. (7-78
г.). 55 от 676 болни (8% ) са деца на възраст 15±2.8 г. (6-18 г.). Броят на лекуваните

болни според вида на ритъмните нарушения е както следва: 290 с допълнителна
проводна връзка, 277 с АV-нодална риентри-тахикардия, 39 с камерна тахикардия или
камерни екстрасистоли от висок клас, 34 с предсърдно трептене, 19 с ектопична
предсърдна тахикардия, 17 с Хис-аблация при високочестотно предсърдно мъждене.
Успехът от радиофреквентната аблация е 80.2% през първите 5 години от
приложение на методиката и 89.8% през следващите 6 години. Успехът от лечението с радиофреквентна аблация по видове ритъмна патология е постигнат при
236 от 290 (81.4%) допълнителни проводни връзки, 271 от 277 ( 97.8% ) болни с АVнодална риентри-тахикардия, при 26 от 39 (66.7%) болни с камерна тахикардия или
камерни екстрасистоли, 29 от 34 ( 85.3%) болни с типично предсърдно трептене.
Успеваемостта при ектопична предсърдна тахикардия и Хис-аблация е съответно
68.4% (13 от 19) и 94.1% (16 от 17).
Дялът на рецидивите през първите 5 години от приложение на методиката е
14.4%, а през следващите 6 години е 7.8%. Първичен успех при лечение на сърдечни
аритмии чрез радиофреквентна аблация е постигнат при 595 от 676 болни (88%).
Крайният успех от приложение на радиофреквентна аблация е 87.4%. При изчисляване на крайния успех са включени данните за успешно извършените повторни
аблации и за дяла на рецидивите.
Регистрирани са единични случаи на сериозни усложнения, свързани с катетеризацията на сърцето или с аблацията – пневмоторакс, перикарден излив с претампонада, пулсиращ хематом, миокарден инфаркт, преходна мозъчна исхемия, пълен
АV-блок с последващо имплантиране на постоянен електрокардио-стимулатор, белодробен тромбемболизъм, мозъчен инсулт с хемипареза.
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Изводи
1.	Радиофреквентната катетърна аблация е високоефективен метод за радикално лечение на сърдечните аритмии при нисък дял на рецидивите и усложнения-

Фиг. 4. Непрекъсната тахикардия – PJRT.
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та и високо съотношение полза/цена в дългосрочен план.
2.	Радиофреквентната катетърна аблация в България е рутинен метод за лечение на следните видове тахиаритмии – АV-нодална риентри, АV-риентри по
допълнителна проводна връзка, предсърдно трептене, идиопатична камерна и
ектопична предсърдна тахикардия.
3.	Катетърната аблация има потенциал да се превърне в метод на избор при лечението на всички сърдечни аритмии поради високата си ефективност и бързото развитие на нови технологии – вътресърдечна ехография, аблационни
системи с ултразвук или с триизмерен компютърен модел на електрическото
активиране на сърцето, алтернативни начини за въздей-ствие (криоаблация,
ултразвук, микровълни).
Резултатите от катетърната аблация в България са получени след дългогодишна работа на екип от Национална кардиологична болница в състав: проф. Т.
Даскалов, д-р П. Величков, д-р Т. Балабански, д-р Ч. Шалганов, д-р В. Бъчваров, д-р И.
Илиев, доц. Цв. Кътова, д-р В. Йотова, д-р И. Иванов, д-р В. Трайков, д-р Б. Динов, доц.
Н. Арнаудов, д-р И. Велковски.
КНИГОПИС
Borggrefe M, Budde T, Podczeck A, Breithardt G. High frequency alternating current
ablation of an accessory pathway in humans. J Am Coll Cardiol 1987, 10(3):576-82.
2. Haines DE. Pathophysiology of radiofrequemcy lesion formation and the role of new
energy modalities. In: Zipes DP, HaÎssaguerre M (eds). Catheter ablation of arrhythmias
(second edition), Futura Publishing Company, Inc., New York, 2002, pp: 67-88.
3. Huang SK, Graham AR, Wharton K. Radiofrequency catheter ablation of the left and
right ventricles: Anatomic and electrophysiologic observations. Pacing Clin Electrophysiol
1988; 11:449-459.
4. Nath S, Redick JA, Whayne JG, Haines DEl. Ultrastructural observations in the myocardium
beyond the region of acute coagulation necrosis following radiofrequency catheter
ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 1994; 5: 838—845.
5. Nath S, Lynch C III, Whayne JG, Haines DE. Cellular electrophysiologic effects of
hyperthermia on isolated guinea pig papillary muscle: Implications for catheter ablation.
Circulation 1993; 88: 1823-1826.
6. Simmers TA, Wever EFD, Wittkampf FHM, Hauer RW. Change in delay of atrioventricular
conduction after radiofrequency catheter ablation for atriventricular nodal reentry
tachycardia. Br Heart J 1995;73(5):442-44.
7. Jackman WM, Beckman KJ, McClelland JH, et al: Treatment of supraventricular tachycardia
due to atrioventricular nodal reentry, by radiofrequency catheter ablation of slow-pathway
conduction. N Engl J Med 1992; 327:313-318.
8. Haissaguerre M, Gaita F, Fischer B, Commenges D, Montserrat P, d’Ivernois C, Lemetayer
P, Warin JF. Elimination of atrioventricular nodal reentrant tachycardia using discrete slow
potentials to guide application of radiofrequency energy. Circulation 1992; 85:21622175.
9.	LangbergJJ, Leon A, Borganelli M, Kalbfleisch SJ, el-Atassi R, Calkins H, Morady F.
A randomized, prospective comparison of anterior and posterior approaches to
radiofrequency catheter ablation of atrioventricular nodal reentry tachycardia. Circulation
1993; 87:1551-1556.
10. Calkins H, Yong P, Miller JM, et al: Catheter ablation of accessory pathways, atrioventricular
nodal reentrant tachycardia, and the atrioventricular junction: Final results of a prospective,
multicenter clinical trial. Circulation 1999; 99:262-270.
Лечение на сърдечните
аритмии с радиофреквентна катетърна аблация

309

р ит ъ м н и н а р у ш е н и я

1.

р ит ъ м н и н а р у ш е н и я

11.	Dagres N, ClagueJR, Kottkamp H, et al: Radiofrequency catheter ablation of accessory
pathways: Outcome and use of antiarrhythmic drugs during follow-up. Eur Heart J 1999;
20:1826-1832.
12. Calkins H, Prystowsky E, Berger RD, et al. Recurrence of conduction following
radiofrequency catheter ablation procedures: Relationship to ablation target and electrode
temperature. J Cardiovasc Electrophysiol 1996; 7:704-712.
13.	Lindinger A, Heisel A, von Bernuth G, et al; Permanent junctional re-entry tachycardia: A
multicenter long-term follow-up study in infants, children and young adults. Eur Heart J
1998; 19:936-942.
14.	Gaita F, Haissaguerre M, Giustetto C, et al: Catheter ablation of permanent reciprocating
tachycardia with radiofrequency current. J Am Coll Cardiol 1995; 25:655-664.
15. Natale A, Newby KH, Pisano E, et al: Prospective randomized comparison of antiarrhythmic
therapy versus first-line radiofrequency ablation in patients with atrial flutter. J Am Coll
Cardiol 2000; 35:1898-1904.
16.	Oral H, Knight BP, Tada H, et al: Pulmonary vein isolation for paroxysmal and persistent
atrial fibrillation. Circulation 2002; 105:1077-1081.
17. Haissaguerre M., Jais P., Shah DC, el al: Catheter ablation of chronic atrial fibrillation
targeting the reinitiating triggers. J Cardiovasc Electrophysiol 2000; 11:2-10.
18. Haissaguerre M, Shah DC, Jais P, et al: Electrophysiological breakthroughs from the left
atrium to the pulmonary veins. Circulation 2000; 101:1409-1417.
19.	Emst S, Schluter M, Ouyang F. et al: .Modification of the substrate for maintenance
of idiopathic human atrial fibrillation: Efficacy of radiofrequency ablation using nonfluoroscopic catheter guidance. Circulation 1999; 100:2085-2092.
20. Pappone C., Oreto G., Lamberti F, et al: Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation
using a 3D mapping system. Circulation 1999; 100: 1203-1208.
21. Chinushi M, Aizawa Y, Ohhira K, et al: Repetitive ventricular responses induced by
radiofrequency ablation for idiopathic ventricular tachycardia originating from the outflow
tract of the right ventricle. Pacing Clin Electrophysiol 1998;21:669-678
22. Nakagawa H, Beckman KJ, McClelland JH, et al: Radiofrequency catheter ablation
of idiopathic left ventricular tachycardia guided by a Purkinje potential. Circulation
1993;88:2607-2617.
23.	Delacretaz E, Stevenson WG: Catheter ablation of VT in patients with coronary heart
disease. Part II; Clinical aspects, limitations, and recent developments. Pacing Clin
Electrophysiol 2001;24:1403-1411.

310

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Д-р Ивайло Кожухаров, д-р Радосвет Добрев, проф. д-р Тихомир Даскалов
Клиника по диагностика и лечение на ритъмно-проводните нарушения,
Отделение по кардиостимулация, Национална кардиологична болница

Сърдечната електрокардиостимулация е резултат от прогреса на биомедицинската инженерна наука, развила се изключително бързо в последните 40 години. За начало на тази дейност се приема 1958 година, когато е създаден първият
пейсмейкър от шведския инженер Elmquist и имплантиран на пациент от Senning.(2)
Оттогава сърдечната електрокардиостимулацията е средство на избор при лечението на пациенти с трайни брадикардии и брадиаритмии, при високостепенни
проводни нарушения, както и хемодинамични ритъмни състояния.
Конструктивно сърдечният стимулатор представлява система от два свързани елемента – пулсов генератор и един или два (в случаите на CRT и CRTD и три)
електрода, въведени в сърцето.
Сърдечният стимулатор е малък имплантабилен продукт с обем от няколко
десетки кубически см (средно около 30), има външна метална обвивка от титаниева сплав, която има защитна функция, а в по-голямата част от моделите служи за
втори полюс, затварящ електрическата верига.
Кардиостимулиращата система се състои от две основни части: кардиостимулатор и електрод.
В кутията на пейсмейкъра (hоusing) са разположени неговите основни съставни части: система за анализ и контрол на сърдечния ритъм, съставена от безброй
микропроцесори и литиево-йонна батерия – енергиен източник на системата.
Електродите представляват двойка изолирани една от друга спирални проводници, покрити с полиуретанова или силиконова обвивка. Електродите провеждат
информация от сърцето до кардиостимулатора (сензинг) и прехвърлят електрическия импулс от генератора до сърцето, за да се произведе сърдечно съкращение
тогава, когато то е необходимо (пейсинг) (1).
Трета, извънтелесна част от системата, е програматор на сърдечния стимулатор, чрез който лекарят променя различни параметри на сърдечния стимулатор
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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Разглеждат се основните насоки, същността и принципите на съвременната
кардиостимулация, индикациите по нозологични единици, както и изборът на
подходящ тип кардиостимулатор според ЕКГ-диагнозата.
Накратко са изложени методите на имплантация и същността на
интервенцията.
Особено внимание се обръща върху проследяването във времето на
пациентите, носители на кардиостимулатори, видовете усложнения и
неблагоприятните въздействия на обкръжаващата среда.
Ключови думи: кардиостимулатор; VVI - камерен, AAI - предсърден, DDD двукухинен стимултор.

и получава информация за неговото състояние (фиг. 1).
Насоките в развитието на кардиостимулацията вървят към:
• Подобряване на комфорта на живот на пациента
• Оптимална адаптация на сърцето към нуждите на организма, особено при физическо усилие.
• Удължаване на продължителността на живот както на пациента, така и на
стимулатора, чрез нови технологии.
Това би могло да се получи само в условие на индивидуална оптимизация на
типа (mode) на стимулация, както и от прецизни пред и след оперативни изследвания и настройки.(7)
Необходими изследвания, потвърждаващи индикациите и необходимостта от
имплантация на постоянен кардиостимулатор.
• подробна анамнеза насочена към синкопални прояви
• неколкократни ЕКГ – търсене на проводно-ритъмна патология
• Холтер ЕКГ
• тест с натоварване – велоергометрия, тредмил
• тилд тест – при свръхчувствителен синус каротис и неясни синкопи
• електрофизиологично изследване
• ехоКГ
ИНДИКАЦИИ
Според AHA - Американската сърдечна асоциация, EWGCP - Европейската работна група по кардиостимулация, и ACC - Американския колеж по кардиология, се
вземат под внимание 2 основни критерия (6,7):
• клинични критерии
•	ЕКГ-критерии по нозологични единици
и 2 класа индикации:
• първи клас – абсолютни индикации (безспорни)
• втори клас – относителни (дискутабилни), стимулацията приемлива, но не задължителна.
КЛИНИЧНИ КРИТЕРИИ
МАС синдром
МАС еквиваленти – световъртеж, притъмняване
паузи над 3 сек. и брадикардии под 40 уд./мин.
сърдечна декомпенсация с екстремна брадикардия
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•
•
•
•

Програмиращо устройство

Сърдечен стимулатор
Контрол и
обратна връзка

Електрод
Стимулация

Лечение

Сензиране

Диагностика
Проследяване, програмиране,
извеждане на данни/документация

Фиг. 1
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Обработка
на сигналите

Информация
от сензора

• силно снижен функционален капацитет, вследствие брадикардия под 40 уд./мин.
• нервно-мускулна дистрофия – синдром на Steinert
Достатъчен е един от тези критерии, за да са налице показания за трайно
пейсиране.
ЕКГ-КРИТЕРИИ ПО НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ
при високостепенен АV-блок – симптоматичен
при АV-блок след инфаркт
при би- и трифасцикуларни блокове
при синдром на болния синусов възел – SSS
при хиперсензитивен синус каротис – синус каротис синдром
Ще разгледаме поотделно тези критерии за индикациите по нозологични единици.
•
•
•
•
•

ИНДИКАЦИИ ПРИ ПЪЛЕН АV-БЛОК
Първи клас – абсолютни показания
1. Високостепенен АV-блок III степен, симптоматичен
• придобит
• вроден • следоперативен
2. АV III степен при предсърдно мъждене – синдром на Фредерик - симптомен
3. АV II степен, симптомен – тип Mobitz, Wenckebach
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1. АV III степен, асимптомен – придобит или следоперативен
2. АV II степен, асимптомен – тип Mobitz II
3. АV II-III степен при физическо усилие и възраст под 50 години.
ИНДИКАЦИИ ПРИ АV-БЛОК СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА
Първи клас индикации – абсолютни
1.	АV II-III степен, персистиращ 15 до 21 дни след ИМ
2. Новопоявил се бедрен блок плюс преходен АV II-III степен
3. Симптоматична брадикардия

ИНДИКАЦИИ ПРИ БИ-И ТРИФАСЦИКУЛАРНИ БЛОКОВЕ
Първи клас индикации – абсолютни
1. Би- или трифасцикуларни блокове + АV II-III степен интермитентен, симптомен
2. Симптомни болни с блок дистално от снопа на Хис при предсърдно пейсиране
на ЕФИ с честота под 100-120 за мин.
3. Симптомни болни с удължен НV-интервал след ЕФИ
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1. Симптомни болни с бедрени блокове, независимо от нормалния НV-интервал
2.	Асимптомни болни с фасцикуларен блок и АV II степен интермитентен.
ИНДИКАЦИИ ПРИ БОЛЕСТ НА СИНУСОВИЯ ВЪЗЕЛ
Първи клас индикации – абсолютни
1. Симптомна брадикардия и брадикардия при бради-тахи синдром.
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1.	АV II-III степен, персистиращ, надхисов на ЕФИ
2. Новопридобити бифасцикуларни блокове.

2. Симптомна синусова брадикардия, следствие на медикаментозна терапия –
продължителна и наложителна, без алтернатива.
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1. Синусови паузи над 3 сек. или периоди на документирана брадикардия под 40
уд./мин. през будния период без мозъчни симптоми.
ИНДИКАЦИИ ПРИ СИНУС КАРОТИС СИНДРОМ
Първи клас индикации – абсолютни
1.	Рецидивиращи МАС при дразнене на синус каротис + асистолия над 3 сек. при
масаж на каротиса.
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1.	Рецидивиращи МАС без очевидна провокативна връзка със синус каротис, но
при масаж на СК с положителен отговор и симптоми.
Отделна и особено важна група представляват индикациите при деца. При
тях изискванията, както и изследванията и подходът са значително по-прецизни,
подготовката и самата интервенция протичат различно и в строго профилирана
детска кардиологична клиника. Самата операция се извършва под пълна анестезия
и от лекар със значим опит в областта на кардиостимулацията. Последващото
поведение и контроли са по-чести поради повишените изисквания в режима на работа на кардиостимулатора, а от тук следват и по-честите смени на генератора
вследствие на преждевременно изчерпване на заряда на батерията.
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ИНДИКАЦИИ ПРИ ДЕЦА
Първи клас индикации – абсолютни
1. Симптомен АV II-III степен или АV II-III степен с непоносимост при усилие
2. SSS при симптомна брадикардия
3. Вроден АV с широк камерен комплекс.
4.	АV II-III персистиращ 14 дни след сърдечна хирургия.
5. Бифасцикуларен блок + офталмоплегия – Синдром на Kearns.
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1.	Тахи-бради налагащ терапия
2. Преходен АV след сърдечна хирургия + бифасцикулерен блок.
3.	АV II-III, степен със средна камерна честота 45/мин.
4. Синдром на QT Long
5.	АV II-III степен или синусова брадикардия, провокираща камерни аритмии.
В ежедневната практика често се сблъскваме с трибуквено съкращение отговарящо на типа (mode) на стимулация. Буквите се подреждат според следните
правила: на първа позиция се слага буквата на кухината която се стимулира – V
за камера, А за предсърдие, D за двете – предсърдие и камера. На второ место е
кухината, от която стимулатора черпи информация, или на езика на стимулацията
– сензираната кухина – V за камера, А за предсърдие, D за двете. На трето място е
типът на работа на стимулатора – I значи, че работи в деманд режим (инхибиране),
на изчакване според собствения пулс на пациента, като стимулаторът се включва
при спадане на пулса под определена зададена стойност - примерно под 60 уд/ мин. Т
означава, че работи в тригериран режим, т.е. налице са охранителни сигурни спайкове на стимулатора, дори и при добър собствен ритъм на пациента. Този режим се
използва при някои видове медицински процедури при пациенти с кардиостимулато314
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ри - при работа с електронож, при литотрипсия и др. На трето место е възможно
и да стои буквата D – което значи че работи в комбиниран режим на инхибиране и
тригериране. На четвърта позиция обикновено е буквеното означение за някои поспецифични функции на стимулатора, като рейтреспонсивна (честотно реагиращ
стимулатор) - R.(1,6)
Прието е за по-голяма яснота кардиостимулаторите да се класифицират в
следните видове:
1. Обикновени еднокухинни SSI (VVI, AAI)
2.	Честотно реагиращи (рейт респонсивни) – SSIR, DDDR, VDDR
3. Двукухинни (P-синхронизирани) – DDD, VDD
4. Сложни, високо технологични кардиостимулатори
• ICD – кардиовертер-дефибрилатори
• CRT – ресинхронизираща сърдечна терапия
ИЗБОР НА ТИП (MODE) НА СТИМУЛАТОР
Целта е на всеки пациент да се предложи най-доброто и физиологично пейсиране, адаптирано към подобряване и нормализиране на хемодинамиката, съобразено
с (8):
• патологията и генезата на ритъмно-проводното нарушение;
• възстановяване или запазване на предсърдната активност (синусова дейност)
и нормалния АV-синхронизъм. От тук и избора на еднокухинен или двукухинен Р
синхронизиращ кардиостимулатор (9);
• отчитане на хронотропната активност – избор на рейтреспонсивен РМ;

3-LETTER NBG PACEMAKER CODE (1987)

X

X

CAMBER PACED

CAMBER SENSED

V - Ventricle
A - Atrium
D - Dual (A+V)
O - None

X

CAMBER RESPONSE

V - Ventricle
A - Atrium
D - Dual (A+V)
O - None

DDD TIMING INTERVAL SUMMARY
A-A interval

VP

VP

V-V INTERVAL

VS

VP

VP

VS

NEW V-V INTERVAL

AAI

AP

AP

AP

AS

AP

AP

AP

VP

AV
interval

VA interval

AP VS

TRACKING
OPERATION

VP

LOWER RATE
OPERATION

VVI

AS VS

AP
AS VP

A-A INTERVAL

NEW A-A INTERVAL

KEY:

VP=Ventricular Pace
VS=Ventricular Sense

AP=Atrial Pace
AS=Atrial Sense

Фиг. 2. Трибуквено кодово означение на типовете стимулация с пример за камерна (VVI),
предсърдна (AAI) и двукухинна (DDD) стимулация.
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SINGLE CHAMBER OPERATION

T - Triggers pacing
I - Inhibits pacing
D - Dual
O - None

• възрастта на пациента и физическата му активност.
При сравнителна оценка на пациенти - носители на кардиостимулатори тип
DDD и VDD с VVI се отбелязва ясно едно сигнификантно увеличение на капацитета
при усилие с 25-30% в полза на Р-синхронизираната стимулация тип - DDD и VDD.
Тези отлични постижения се дължат от една страна на възстановения АV-синхронизъм и увеличената сила на предсърдната систола, както и на възможността
сърцето да се води в активността си от синусовия възел – най-физиологичния
водач, отговарящ напълно на метаболитните нужди на организма.(4,10)
Извод – DDD, респективно VDD, е идеалният физиологичен тип стимулация,
освен в случаите на пациенти в абсолютна аритмия (табл.1). (3,6)
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА БРОЯ ИЗПОЛЗВАНИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ
До 1990 г. у нас се имплантират около 100-150 броя стимулатори на милион
население, при средна европейска норма за това време 250-300 на милион.
От 1990–2000 г. опит за достигане на 200-250 имплантации на милион в единични години.
От 2000-2005 г. драстично намаление на доставките от централизираните
търгове от МЗ до 50-100 имплантации на милион срещу средно 500 до 1000 имплантации на милион в Европа за същия период.
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ПО ТИПОВЕ СТИМУЛАТОРИ
По типове стимулатори:
В БЪЛГАРИЯ: SSI, SSIR – 85–90%.
DDD, VDD - 10–15% Само DDD – до 5%.
Сложни типове ICD, CRT, закупени за период от 7 г – 15 бр.
В ЕВРОПА: SSIR, SSI – 40%.
DDD, VDD – 55–60%. Само DDD над 40%.
Сложни типове ICD, CRT между 100–200 на милион население.
Избор на оптимален тип кардиостимулатор според ЕКГ-диагнозата:
ЕКГ-диагноза
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Синусови дисфункции
- Без предсърдни аритмиии
- С бради-тахи синдром или
пароксизмални надкамерни аритмии
АV-блок
- Постоянен
- Интермитентен

Оптимален вид
стимулация

Приемлив вид
стимулация

AAI(R), DDD(R) със спец.
алгоритъм или DDI(R)
DDD(R) със спец
AAI(R)
алгоритъм или DDI(R)

VVI(R)
VDD(R)
VVI(R), VDD(R), DDD(R)
без спец алгоритъм

DDD
VDD
AAI(R), VVI(R), DDI(R)
DDD със спец. лгоритъм DDD или VDD при AAI(R), VVI(R), DDI(R)
нормален SA

Бинодални заболявания
- без предсърдни аритмии

DDD(R) или DDD(R) със
спец. алгоритъм
- с пароксизмални предсърдни
DDD(R) със спец.
аритмии, след аблация на АV-възела с алгоритъм
пароксизмални предсърдни аритмии
Хронично предсърдно трептене/
VVI(R)
мъждене с нарушено АV-провеждане
Синус каротис синдром и вазоDDD със спец.
вагални синкопи
алгоритъм
Хипертрофична обструктивна
DDD(R) със DAV, VVI(R)
кардиомиопатия
ако има предсърдна
аритмия

DDD
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AAI(R), VDD(R)
VVI(R), AAI(R), VDD(R),
DDI(R), DDD(R) без
спец. алгоритъм
AAI(R), VDD(R), DDD(R)

DDI+hysteresis
DDD+hysteresis

Табл. 1. Избор на тип стимулация според нозологичната единица (6)
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Противопоказан вид
стимулация

AAI(R), VDD(R), VVI(R)
AAI(R), VVI(R) ако има
синусов ритъм,
DDI(R), VDD(R)

ИМПЛАНТАЦИОННА ТЕХНИКА
• Подходяща подготовка на пациента с клиничен минимум.
•	Извършване на операцията в стриктно определена за целта оборудвана операционна, отговаряща на стандартите по хирургия, снабдена с подходящ рентгенов апарат с електронен преобразувател – тип ангиограф със С рамо.
• Мониторен контрол, пулсоксиметрия и наличност на дефибрилатор.
• Набор от определени хирургични инструменти.
•	Задължителна контролно измервателна апаратура – PSA-апарат и кабели за измерване интраоперативно на праговите величини на стимулатора и сърцето.
• Подготвен екип с опит в кардиостимулацията: лекар кардиолог или сърдечносъдов хирург, както и операционни сестри - за инструментатор и за работа с
контролно измервателната апаратура.
• Да се има готовност за извършване на место на голяма хирургична интервенция, както и за поставяне на торакален дренаж с аспирация и евентуална апаратна вентилация.

ПРОГРАМАБИЛНИ ПАРАМЕТРИ НА РМ
•	Тип (mode) на стимулацията
•	Честота
- хистерезис
•	Амплитуда на тока
• Пулсова ширина
• Сензинг
•	Рефрактерен период
• Поларитет на стимулацията – според електродите (фиг. 3).
Като всяка хирургична интервенция и вмешателство в организма, имплантацията на постоянен кардиостимулатор не е безобидна процедура. Най-често срещаните усложнения, наблюдавани в практиката, са както следва:
УСЛОЖНЕНИЯ
Хирургични
• Декубитус
• Супорация на раната
• Хематом
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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СЪЩНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА
Под локална анестезия в десния или левия сулкус брахеоцефаликус се извършва
венесекция на съответната вена цефалика, която се лигира дистално. При отсъствие или невъзможност за проникване се пунктира вена субклавия. Вкарване на електродите по венозен път до ДК и/или ДП и фиксирането им.
Измерване на праговите величини на пейсиране и сензиране/амплитуда на тока,
сензинг на Р и V, съпротивление, амплитуда на Р и V, честота на пейсиране.
оформяне на ложе (джоб) на стимулатор в пространството между кожа и
мускул в съответната пекторална област. Зашиване послойно на минимум 2 етажа
+ кожен шев. Превръзка.
Програмиране на стимулатора съобразно изискванията на пациента.
Сваляне на конците на 12 ден от операцията. Контролни прегледи на 3 месец и
последващи през 6 месеца.
В хода на проследяването се обръща внимание на следните параметри на стимулатора, които от своя страна са и програмабилни, т.е. подлежат на промяна
(препрограмиране) при необходимост.

• Пневмоторакс
От страна на стимулатора
• Нарушена стимулация
• Нарушен сензинг
• Преждевременен отказ на батерията
От страна на електрода
• Дислокация на електрода
•	Фрактура на електрода
•	Загуба на поларитет
• Блок на изхода на електрода
• Нарушена изолация на електрода
•	Инфекция на електрода
• Диафрагмална стимулация
От страна на пациента
•	Ритъмни разстройства
• Венозна тромбоза
•	Алергия
• Пейсмейкъров синдром
•	Електромускулна инхибиция
• Хронотропна недостатъчност
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Извън горе описаните усложнения по време на контролните прегледи се търсят и:
•	ЕКГ-нарушения
• Нарушения от страна на програмираните функции
• Данни за ERI и EOL
• Нарушения в статуса на оперативното ложе
Разгледани по отделно:
ЕКГ-нарушения
• Наличие или липса на стимулиран ритъм
• Нарушения в стимулацията
• Нарушен сензинг

Фиг. 3. Същност на функцията хистерезис
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•	Електромускулни инхибиции (фиг. 4)
Нарушения от страна на програмираните функции – установени чрез телеметрия:
•	Честота на стимулация
•	Тип на стимулация
• Пулсова ширина
• Съпротивление
•	Заряд на батерията
• Поларитет на електродите (фиг. 5)
Данни за ERI и EOL – параметри, говорещи за смяна на наличния кардиостимулатор:
• Спадане на програмираната честота на РМ с 10%
•	Разширяване на пулсовата честота (фиг. 6)
В своя живот носителите на кардиостимулатори са изложени на редица неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда. Те по един или друг начин
оказват влияние и при определени условия променят работата и настройките на
стимулаторите. (5)
ОТ КАКВО ДА СЕ ПАЗИ НОСИТЕЛЯТ НА КАРДИОСТИМУЛАТОР
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Външни електровъздействия
• Високо електромагнитно поле
•	Защитни охранителни сигнални устройства

Фиг. 4. Пример за нарушен сензинг и стимулация
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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• Портативни телефони
Индустриална среда
• високооборотни машини
• електрожен
Медицинска среда
•	Електронож
•	Електрошок
•	Литотрипсия
• Магнитно ядрен резонанс
•	Физиотерапия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантацията на РМ е от малкото терапевтични процедури със 100% резултат на момента.
Животоспасяваща, спешна и неотложна интервенция, особено за индикациите
от I група – абсолютни.
Води до значително намаляване на разходите по лечение, разсрочено във времето.
Поради унифициране на методиката, възможност на пациентите, независимо
къде са оперирани, да получат адекватно наблюдение и лечение във всеки един специализиран център по кардиостимулация.
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Фиг. 5. Пример за биполярна и униполярна стимулация
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Фиг. 6. Пример за нарушена сензираща функция на РМ-нарушена стимулираща функция на Р
(предсърдие) и V (камера ) при DDD (двукухинна) стимулация
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7.
8.

СЛОЖНИ СИСТЕМИ
НА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ –
КАРДИОВЕРТЕР - ДЕФИБРИЛАТОРИ
И РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
Д-р Ивайло Кожухаров, д-р Радосвет Добрев, проф. д-р Тихомир Даскалов
Клиника по диагностика и лечение на ритъмно-проводните нарушения,
Отделение по кардиостимулация, Национална кардиологична болница
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Поотделно са представени съвременните достижения в кардиостимулацията
– кардиовертер-дефибрилаторите и ресинхронизиращата терапия като
алтернативни методи на медикаментозното и хирургичното лечение в
съвременната кардиология. Дидактично са проследени основните принципи,
индикациите и същността на методиките и значението им в лечението на
тежките камерни дизритмии, както и при кардиомиопатии в напреднал стадий
на сърдечна недостатъчност.
Резултатът е увеличена продължителност при по-високо качество на живот и
намаление на инцидентите на внезапна сърдечна смъртност.
Ключови думи: ICD – имплантабилен кардиовертер-дефибрилатор; VF камерни фибрилации; VT – камерни тахикардии; шок; бърст и рамп пейсиране;
CRT – ресинхронизираща терапия

Развитието на кардиостимулацията е непрекъснат процес, плод на постоянните търсения и стремежи към усъвършенстване на биотехнологите в полза на
човешкото здраве и към по-добър живот. Само 22 години ни делят от създаването
на първия стимулатор и неговия най-съвършен прототип в лицето на кардиовертер-дефибрилатора. Усилията на медицинската наука не спират до тук, за да се
роди 10 години по-късно и ресинхронизиращият стимулатор (т.н. мултисайт) като
алтернатива и отлагаща във времето сърдечната трансплантация интервенция.
Ще разгледаме поотделно тези две световни достижения в кардиологията,
както следва:
ИМПЛАНТАБИЛЕН КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР (ICD)
ICD намира своята решаваща и сигурна роля при лечението на малигнените
камерни дисритмии. Началото поставят през месец февруари 1980 г. в Балтимор
(САЩ) д-р М. Mirowski и сътр., които имплантират на пациент с повтарящ се сърдечен арест и камерни тахикардии, рефрактерни на медикаментозно лечение, първия
в света кардиовертер-дефибрилатор. (2,4) Представлява голяма титаниева кутия
с литиева батерия с капацитет до 100 електрошока и живот до 1,5 год. Електродите са два - един трансвенозен в ГПВ и началото на ДП и втори плосък, чашковиден,
поставен около сърдечния връх чрез торакотомия.(6)
В течение на времето дефибрилаторите търпят значими промени от размера
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до функциите и възможностите за терапевтично поведение. Съвременните ICD
са многократно по малки и надеждни, зареждат кондензаторите си за кратко време, освобождават енергия до 30J многократно, реагират посредством три типа на
Тн поведение (бърст, рамп или шок), според настройката и конкретната патология.
Електродите са само ендокардиални, като и двата полюса се намират в проксималната и дисталната част на електрода. Когато липсва проксимална спирала (анод),
нейната роля се поема от активната кутия на дефибрилатора, играеща аноден
полюс. С тази цел тя се поставя винаги вляво, подключично, непосредствено над
сърдечната основа.
Схематично развитието на ICD имлантациите в годините е следното:
имплантация
импл. лекар
размер на ICD
анестезия
операция
време
периоперативна смъртност
болничен престой
живот на батерия
терапия
количество

1980 год.
торакотомия
хирург
120 -140 сс
обща, интубациона
медианна стернотомия
2 – 4 часа
2,5 %
3 – 5 дни
18 месеца (1,5 год.)
шок 30 J
до 1000 имплантации

днес
трансвенозно
инвазивен кардиолог
< 40 cc
локална и седация с Deprivan
инцизия в сулкус брахеоцефаликус
1 час
< 0,5 %
1 ден
9 год.
програмирана Тн - бърст, рамп, шок
около 100000 имплантации в год.

ФУНКЦИИ НА ICD (1)
1. На кардиостимулатор – едно или двукухинен с програмиране на някои важни
параметри:
•	Честота на ритъма 40-120 уд/мин.
• Хистерезис 5-20 % от основния ритъм.
•	Амплитуда на тока във волтове (V) съобразно намерения интраоперативен
праг.
• Сензинг в миливолтове (mV) в зависимост от типа стимулация.
• Пулсова ширина в милисекунди mS.
•	Рефрактерен период.
•	Тип на стимулация – VVI или DDD.
2. На кардиовертер-дифибрилатор (ICD)
А. Детекция на VF, VT, FVT – камерни фибрилации, камерни тахикардии, бързи камерни тахикардии.
На базата на предварително заложени в устройството алгоритми се разпознава и типът ритъмно нарушение, основно по три признака:
• начало на тахикардията – внезапно, рязко.
СЛОЖНИ СИСТЕМИ НА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ – КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОРИ И РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
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В своята същност кардиовертер-дефибрилаторът (ICD) представлява сложно
електронно устройство, съчетаващо в себе си едновременно качествата на кардиостимулатор и кардиовертер-дефибрилатор. Целите и задачите на ICD основно са
в две насоки – диагностична и лечебна. Посредством сложни, предварително зададени параметри, апаратът отдефиренцира тежките ритъмно-проводни нарушения и
най-вече хемодинамично значимите животозастрашаващи камерни дисритмии. При
наличието на такива камерни фибрилации VF и/или камерни тахикардии VT се включват лечебните процедури на ICD – бърст, рамп или шок, съобразно предварително
зададената програма.(7,13)
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• честота на камерните съкращения с предварително планувани нива в ms. За
VT честота от 171 до 188 уд./мин. и условия за внезапно начало и стабилност на тахикардията. За VF честота от 188 до 500 уд./мин.
• ниво на стабилност на тахикардията – примерно наличие на повече от 6
или 9 комплекса съобразно настройката на апарата с определена честота и
ширина на комплекса задействат системата на ICD за терапевтично поведение (10,13).
Б.	Терапия – възможни са 4 различни типа на терапевтично поведение – бърст,
рамп, шок и комбинирано.
• бърст и рамп са погасяващ тип на стимулация, чрез нисковолтови импулси,
групирани в краткотрайни откоси (зададен брой). Разликата между двете е,
че в първия случай откосите са на еднакво разстояние един от друг, а във
втория са с постепенно намаляване (сгъстяване) на честотата на импулса.
Параметрите на двата типа погасяващо лечение се задават от имплантиращия кардиолог съобразно патологията и индивидуалните изисквания за
пациента. Този тип лечение се ползва главно като първоначално лечение при
пациенти с VT. При неуспех се преминава на шок терапия.
• шок – средство на избор за лечение на камерни фибрилации VF.(3) Имаме отключване на 6 шока с нарастваща сила от 15 J до 30 J. В над 90% още първият
шок е успешен.
• комбинирана – при пациенти с VT първоначална терапия с бърст – Rx1, последваща Rx2 терапия с рамп и при неуспех Rx3 – Rx6 терапии с шок с 30
J, обикновено дефинитивно приключваща с първия шок. При неуспех имаме
автоматично продължаване на терапията с шок.
3. Холтерна функция на ICD.
С имплантирането на апарата се включва за 6 месеца мониторно проследяване на събитията с пълен интракардиален запис. Имаме запис както на отделното
събитие, така и на проведената терапия и ефекта от нея. Всичко това е представено графично и таблично и може да бъде възпроизведено във всеки един момент
при проследяването.
4. Диагностична функция на ICD.
В кардиовертер-дефибрилатора са заложени алгоритми, позволяващи извършването и на някои диагностични процедури. Има възможности за :
• провеждане на ЕФИ.
• предизвикване (индукция) на камерни фибрилации (VF)
• оценка на възможностите за подтискане на VT със скениращи бърстове
• преценка на капацитета на батерията и скоростта на зареждане на кондензаторите
• указания за ефективна реимплантация (ERI).
Типове ICD според използваните кухини:
• еднокухинни – с един електрод, въведен венозно на върха на дясната камера.
На ниво горна празна вена (ГПВ) е разположен единият полюс на електрода.
Другият полюс е в дисталната част на върха на електрода. Възможен е и вариант с един полюс на върха на електрода, като роля на втори полюс играе
активната кутия на ICD (12).
• двукухинни – с два електрода, един в дясното предсърдие (ДП) и един в дясната камера (ДК). Служи и за възстановяване на синусовия ритъм чрез кардиоверзио, както и за лечение и профилактика на предсърдни дисритмии (10,11).
• мултикухинни – с три електрода в дясното предсърдие, дясната камера и
в синус коронариус. Използва се при пациенти с високостепенна сърдечна
324
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слабост, при тежка кардиомиопатия с ритъмна патология. (5,8,9)
В резултат на обобщен опит и дългогодишни наблюдения се оформят следните групи основни индикации за имплантация на ICD - според Американската кардиологична асоциация и Европейската работна група по кардиостимулация и електрофизиология. (2,4)
Клас 1 индикации – безспорни индикации:
• Сърдечен арест (Cardiac arrest), дължащ се на камерни фибрилации или камерни
тахикардии, които не са последица на преходно или ревирзибилно състояние.
• Спонтанни упорити камерни тахикардии.
• Припадъци с неясен произход при пациенти с провокирани на ЕФИ упорити VF
и VT. Медикаментозното лечение е без ефект или е с непоносимост към медикаментите.
• Преходни камерни тахикардии с коронарна болест, прекаран миокарден инфаркт, левокамерна дисфункция и провокиращи се на ЕФИ VF и VT, не подтискани от клас първи антиаритмици.
Подходът към пациентите, потенциални носители на ICD, е унифициран в световен аспект. При всички се извършват следните задължителни процедури (4,10):
- клиничен преглед с клиничен минимум на изследвания
- хоспитализация в специализирана кардиологична клиника
- многократни ЕКГ-записи
- 24-часов Холтер
- ехокардиография
-	ЕФИ – задължително, доизясняване на типа камерно нарушение чрез възпроизвеждането му в лабораторни условия.
- медикаментозно тестване и изясняване на рефрактерност и чувствителност
към антиаритмичната терапия.
След изясняване и доказване на индикациите за ICD се пристъпва към самата
оперативна методика (1). Под обща анестезия през лявата вена цефалика или субклавия се въвеждат 1 или 2 електрода съответно в дясната камера и дясното
предсърдие. Измерва се прагът на възбудимост, импедансът и амплитудата на R- и
P-вълните в mV. След установяването на добри параметри на пейсиране и сензиране се свързват електродите към апарата и той се поставя в ложето му субпекто-

рално. Дотук операцията е като имплантация на едно- или двукухинен кардиостимулатор. Разликата е в големината на уреда, дебелината на електродите и тяхната
ригидност. Следва съществената част – тестване на системата. На фона на обща
анестезия под ЕКГ-мониторно наблюдение и готовност за външна дефибрилация
сърцето се въвежда в камерни фибрилации чрез бърст пейсинг върху Т-вълната,
отключена чрез моментна настройка на апарата от имплантиращият кардиолог.
След индукцията на камерната фибрилация от самият апарат, той превключва на
детекция и разпознава фибрилациите, с което се задейства терапевтичната програма и устройството освобождава шок с определена енергия, обикновено 15 джаула. Тази процедура на тестване се извършва трикратно през няколко минути. Така
се определя прагът на дефибрилация (фиг. 1). (1)
Следва послойно зашиване, превръзка и програмиране на апарата съобразно
типа ритъмно нарушение.
Проследяването на пациентите става на 1 ден, 2 ден, 12 ден при сваляне на конците, 1 месец и последващо през 3 месеца. Посредством телеметричния и холтеров контрол се добива представа за изминалите събития, включването на апарата
и видовете терапевтично поведение.
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РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT), наричана още бивентрикуларно
пейсиране, е нова форма на сърдечна стимулация, прилагана за лечение на сърдечната недостатъчност, причинена от дилатативна кардиомиопатия.
Ресинхронизиращата терапия, същността на която е прилагането на бивентрикуларно пейсиране (в дясната и лявата камера) е насочена към пациенти с намалена фракция на изтласкване и изразена камерна дизсинхронизация (QRS-комплекс,
разширен над 120 ms), при които пациенти има изразена застойна сърдечна недостатъчност (NYHA III – IV), резистентна на оптимална медикаментозна терапия със
задълбочаване на симптомите.
Приложението на бивентрикуларното пейсиране (CRT) намалява тежестта на
симптомите, повишава фракцията на изтласкване, редуцира честотата на хоспитализацията на тези пациенти и чувствително повлиява смъртността. Интра- и
периоперативната смъртност при процедурата е под 1%. Ефектът на този вид
електротерапия при пациенти със сърдечна недостатъчност при дилатативна

Фиг. 2. Схема на електродите в дясното предсърдие, дясната камера и левокамерния коронарен синус
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кардиомиопатия се потвърждава от мултицентровите проучвания Companion и
CARE – HF trial.(14,15)

Фиг. 3. Реално разположение на 3 електрода
при пациент с CRT и двуклапно протезиране

Фиг. 4. Електрод за синус коронариус (ЛК)
при ресинхронизираща терапия
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Същност на метода
CRT е имплантация на специализиран пейсмейкър, който координира и синхронизира работата на дясната и лявата камера при пациенти със сърдечна недостатъчност и дилатативна кардиомиопатия (фиг. 2).
Наблюденията показват, че около 30-35% от пациентите със сърдечна недостатъчност и дилатативна кардиомиопатия имат нарушения в проводната система, по-точно забавено вътрекамерно провеждане – ляв бедрен блок. Поради тази
причина се наблюдават асинхронни контракции на двете камери. CRT терапията
синхронизира съкращенията на двете камери чрез програмирана двукамерна стимулация.
Като критерии за приложение на CRT се приема наличието на:
• разширен QRS-комплекс на ЕКГ над 120 ms при пациенти с дилатативна кардиомиопатия;
• застойна сърдечна недостатъчност ( NYHA III-IV Ф.К. ), резистентна на медикаментозна терапия (приложение на ACE-инхибитори, диуретици, дигиталис);
• левокамерна фракция на изтласкване (LVEF ≤35 %) (фиг. 3).
Някои от показаните за ресинхронизираща терапия пациенти са изложени на
повишен риск от ВСС в резултат от бързи камерни аритмии. За тези пациенти
специализираните CRT стимулатори са избор на животоспасяващо лечение за предпазване от камерните ритъмни нарушения, когато са комбинирани с дефибрилираща функция. В този случай стимулаторите съчетават стандартния имплантабилен кардиовертер-дефибрилатор (ICD) с CRT пейсмейкър, като сигнатурата на
този стимулатор е CRT–D.
Най-новите мултицентрови изследвания показват, че приложението на този
метод значително редуцира морталитета и степента на сърдечната недостатъчност (Companion – Comparison of Medical Therapy, Pacing and Defibrillation in Heart Failure
Trial) (15). Това голямо изследване показва, че сърдечната ресинхронизираща терапия, приложена в комбинация с оптимална фармакологична терапия, чувствително
повлиява качеството на живот, редуцирайки степента на сърдечната недостатъчност, и увеличава продължителността на живота на голяма група пациенти

със сърдечна недостатъчност: при приложение на CRT-Р – 19%; CRT -D – 20% в
комбинация с оптимална фармакологична терапия (фиг. 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ICD се очертава като необходима добавка или алтернатива на медикаментозната терапия. Имплантацията на ICD е животоспасяваща оперативна интервенция с почти 100% терапевтичен ефект, като е налице подобрена хемодинамика,
комфорт на живот и самочувствие, особено при двукухинното ICD.
CRT е идеалното решение при пациенти с тежки, рефрактерни на лечение КМП
и потенциални кандидати за трансплантация – алтернативен метод, отлагащ във
времето сериозната хирургична намеса при подобрена хемодинамика и ФК по NYHA.
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приложение

Фиг. 2. Спектрална крива на a������������������
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Фиг. 3. Спектрална крива при стеноза.

Фиг. 4. Спектрална крива на мускуло-скелетна артерия – a.
����������������������
femoralis communis.

Фиг. 5. Вертебрална артерия

Фиг. 6. Каротидна артерия – нормална.

Фиг. 6а. Каротидна артерия – нормална,
цветно кодиран Доплер.
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Фиг. 8. Венозен кръвоток

Фиг. 9. Флеботромбоза - компресионна проба

Фиг. 10. Външен вид на апарата за частичен
резерв на кръвотока (fractional flow reserve FFR) RADIANALYSER на фирмата RADI Medical.
Стойност на FFR под 0,75 говори за хемодинамична значимост на стенозата.

приложение

Фиг. 7. Плака в каротидната артерия

Фиг. 11
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ВСИЧКИ ПРЕДХОДНИ БРОЕВЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ И СВАЛЕНИ ОТ АДРЕС:

www.bg-cardio-fondation.com

ГРЪДНА БОЛКА
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Гръдната болка (ГБ) в детската възраст е често и алармиращо оплакване, което
води детето и уплашените му родители при личния лекар или в звената за спешна помощ, както и нерядко при специалиста - детски кардиолог. Асоциацията между гръдната болка и коронарната патология при възрастни е причина за уплаха от страна на родителите в подобни случаи, макар че тази патология е рядкост в детската възраст.
ГБ при деца е най-често бенигнен симптом, но макар и рядко е съчетана със застрашаващи живота заболявания, затова наличието й налага оценка на алармиращите признаци и изключване на сериозна причина за нея.
Съществуват два типа гръдна болка���������������������������������������
-��������������������������������������
кожна и висцерална. Кожата е богато
инервирана със сетивни влакна и по тази причина кожната болка типично се описва като остра и пронизваща. Болката е обикновено добре локализирана и може да
бъде провокирана от стимул, приложен в същата област. Вътрешните органи са
по-слабо инервирани. Затова висцералната болка е по-дифузна и се описва като тъпа,
стягаща, изгаряща или като чувство за тежест. Продължителността на мускулноскелетната болка е често кратка и следва непосредствено някакъв стимул. Болката
започва с maxимален интензитет и изчезва след премахването му. Обратно, висцералната болка може да продължи часове, с периоди на увеличаваща се интензивност
и на затихване. Типично болката при миокардна исхемия е с кратка продължителност,
нараства постоянно до пиков интензитет и след това спада.
Най-чести причини за ГБ в детската възраст при липса на анамнеза за травма са
представени в табл. 1.
В табл. 2 са представени етиологичните причини за извънсърдечна болка.
ГБ в детската възраст от сърдечен произход има рядко. В табл. 3 са представени етиологичните причини за болка от сърдечен произход в детската възраст.
Задълбочената АНАМНЕЗА е от съществено значение за уточняване на причината за гръдната болка. Данните трябва да се събират методично и внимателно и
да се избягват прибързани заключения и назначаване на ненужни изследвания. Трябва
щателно да се разпита за характера на ГБ – интензивност, продължителност, локализация, ирадиация, както и за фактори, които я провокират или облекчават. Така
например мускулно-скелетната болка може да се провокира от специфично движение
или положение. Болката, която пробужда детето през нощта или настъпва непосредствено след прием на храна, подсказва езофагеален произход. Студ, стрес или усилие
могат да предизвикат астма и ГБ. Трябва да се разпита за симптоми на възпалително
Най-чести причини за ГБ в детската възраст при липса на анамнеза за травма
-	Функционална (психосоматична)
- Мускулно-скелетна
-	Костохондрит/миозит
-	Кашлица или респираторни инфекции – бронхит, пневмония, плеврит
- Бронхиална астма
-	Гастроезофагеален рефлукс
-	Идиопатична
Табл. 1.
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Клиника по детски болести и детска кардиология
Национална кардиологична болница
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ЕТИОЛОГИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪНСЪРДЕЧНА БОЛКА
- мускулна болка от претоварване
- костохондрит
- цервикални ребра
- синдром на плаващото ребро
- травма или насилие
- фрактура или контузия на ключица или ребра
- синдром на свръхчувствителен мечовиден израстък
- синдром на прекордиално захващане
МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ
- миозит
ПРИЧИНИ
- остеомиелит
- рабдомиосарком
- спондилоза, спондилолистеза
- анкилозиращ спондилит
- дискова херния
- радикулит
- сколиоза
- трансверзален миелит
- менингеом на гръбначния мозък
- пневмония
- трахеит
- бронхит
- бронхиална астма
- муковисцидоза
- плеврит
БЕЛОДРОБНИ ПРИЧИНИ
- плевродиния
- пневмоторакс или пневмомедиастинум
- белодробна емболия, белодробен инфаркт
- първично или вторично неоплазмено заболяване
- аспирация на чуждо тяло
- медиастинални тумори
- езофагит
- дивертикул на хранопровода
- спазъм на хранопровода
- ахалазия
- хиатална херния
ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИ
- гастроинтестинален рефлукс
ПРИЧИНИ
- гастрит
- язвена болест
- поглъщане на чуждо тяло
- холецистит
- субдиафрагмален абсцес
- гинекомастия
- мастит
БОЛЕСТИ НА ГЪРДИТЕ
- мастопатия
- аденокарцином
- лимфогрануломатоза
-	Т-клетъчен лимфом
МЕДИАСТИНАЛНИ
- тимом
ТУМОРИ
- тимолипом
- тератом
- липосарком
- кокаин
- тютюн
ОТРАВЯНИЯ
- амфетамини
- симптоматични деконгестанти
- захарен диабет
- хипертиреоидизъм
- муковисцидоза
- неврофиброматоза
- синдром на Marfan
������
ДРУГИ (РАЗНООБРАЗНИ)
- синдром на Ehlers-Danlos
�������������
ПРИЧИНИ
- хомоцистинурия
- ехинококоза
- херпес зостер
- бета-таласемия
- средиземноморска треска
- хиперкоагулационни синдроми
Табл. 2.
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- вродена аортна стеноза – подклапна, клапна и надклапна
- аневризма на аортата с дисекация
- руптура на синуса на Валсалва
- коарктация на аортата
- аномално излизане на лявата коронарна артерия от
белодробната артерия (синдром но Bland���������������
��������������������
-��������������
White���������
-��������
Garland�)
- стеноза или атрезия на коронарните остиуми
ВРОДЕНИ
- интрамурални коронарни артерии
КАРДИОПАТИИ
- вродени аневризми на коронарните артерии
- коронарна артерио-венозна фистула
- пролапс на митралната клапа
- тежка пулмонална стеноза
- аритмогенна деснокамерна дисплазия
- миокардиопатия - хипертрофична, дилатативна,
рестриктивна
- миокардит
- перикардит – инфекциозен, автоимунен, посттравматичен,
констриктивен
- постперикардиотомен синдром
- частична липса на перикард
- перикардни неоплазми – първични или вторични
- ревматизъм
- инфекциозен ендокардит
- коронарен вазоспазъм
ПРИДОБИТИ СЪРДЕЧНО- бол���������������
e��������������
ст на Kawasaki
��������
СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
- ускорена атеросклеротична коронарна болест (захарен
диабет, фамилна дислипопротеинемия)
- миокарден инфаркт
- след сърдечна трансплантация – отхвърляне на
трансплантата или ускорена коронарна болест
- дисекираща аневризма на аортата (синдром на Marfan�
�������)
- аневризма на аортата след пластика на дъгата с патч по
Фосшулте при КоА
- болест на Takayasu
��������
- белодробна хипертония – първична или вторична
- надкамерна тахикардия
СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ
- предсърдно трептене, мъждене
- камерна тахикардия
Табл. 3.
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заболяване – фебрилитет, кашлица, задух, които насочват към белодробна причина
за болката. Трябва да се съберат внимателно сведения за лекарствата, които приема
детето със специална насоченост към противозачатъчни препарати, медикаменти,
дразнещи стомаха, консумация на алкохол, тютюнопушене, употреба на стимуланти или наркотици. Специално внимание трябва да се отдели на стресови ситуации,
внезапна смърт в семейството, промени в поведението и успеха в училище, които
могат да насочат към психична причина за болката.
В миналата анамнеза трябва насочено да се разпита за подлежащо сърдечно
заболяване или претърпяна сърдечна операция - нейната давност и следоперативен
резултат. Анамнестичните данни за консумативен синдром, уморяемост, загуба на
апетит могат да насочат към неоплазмено заболяване. Анамнестично могат да се
съберат данни за известно белодробно заболяване като астма или муковисцидоза
или кръвно заболяване като хемоглобиноза или обменно заболяване – диабет, хипертиреоидизъм. По този начин могат да се ограничат диагностичните търсения към
определен орган и да се избегнат ненужни изследвания.
Задълбоченото и пълно клинично изследване е от съществено значение за изясняване на подлежащата причина за гръдната болка. Преди да се посегне към слушалката,
трябва да се обърне особено внимание на общото състояние на пациента – спокойно
дете в неувредено състояние или обратно – страдащо, неспокойно, объркано или
отпуснато, фебрилно, интоксикирано, в тежко увредено състояние.
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Внимателно трябва да се палпира цялата гръдна стена, мускулатура, гърди,
гръдна кост, мечовиден израстък, ребра, за да се установи източникът на болката и
да се опита нейното провокиране.
Изследването трябва да включва белодробен статус с определяне на честотата на дишането, диспнея, отслабено или липсващо дишане, плеврално триене, бронхоспазъм, хрипове.
При изследване на сърдечно-съдовия статус трябва да се търсят белези на сърдечна недостатъчност (тахипнея, хепатомегалия), да се обърне внимание на сърдечната честота, евентуално наличие на аритмия, на глухи сърдечни тонове, перикардно триене, шумова находка, артериално налягане и напълненост на пулса на горните
и долните крайници.
Палпацията на корема може да открие болков синдром или органомегалия, а крайниците да се огледат за наличие на оток, зачервяване или цианоза.
Някои факти от анамнезата или физикалното изследване трябва да направят
лекаря бдителен за възможно наличие на макар и редки, но тревожни симптоми, насочващи към животозаплашващо заболяване. Те са представени в табл. 4.
Макар сърдечните заболявания да са рядка причина за ГБ в детската възраст, ще
им се отдели специално място като потенциално застрашаващи живота състояния.
Характерно за пациентите с вродена кардиопатия е наличието на цианоза или на
сърдечна недостатъчност и на органична шумова находка. Трябва да се разграничат
децата с органичен от тези с невинен шум, който често се засилва в хода на интеркурентни инфекции. Рентгенографията е полезна за оценка на размерите на сърдечната
сянка и белодробния рисунък. Задължителна е оценката на ЕКГ с периферни и прекордиални отвеждания с оглед търсене на белези за предсърдно и камерно обременяване, нарушения в ритъма и проводимостта, както и исхемични промени. В случаите с вродена
сърдечна малформация (ВСМ) и гръдна болка е задължителна консултацията с детски
кардиолог и задълбочаване на изследванията, тъй като тя може да е израз на миокардна
исхемия, най-често при пороци с високостепенна обструкция в изхода на камерите и
високостепенна хипертрофия. При пациентите с хипертрофична миокардиопатия има
често фамилност и внезапна смърт в семейството. Може да се аускултира систолен
шум на изгонване, а ЕКГ е силно променена, с дълбоки Q������������������������������
�������������������������������
-зъбци и образ на свръхобременена лява камера. Дилатативната миокардиопатия се представя с оплаквания от лесна
умора, сърцебиене и изразена в различна степен сърдечна недостатъчност. Често има
върхов шум от митрална инсуфициенция.
Едно изключение в тази група е пролапсът на митралната клапа - заболяване, което се приема за невинно в детската възраст, тъй като води до лекостепенна и рядко
прогресираща митрална инсуфициенция. То се среща често при деца, в около 5%, почесто при момичета и се открива най-често в училищна възраст. При пациенти с проПОТЕНЦИАЛНО ЗАПЛАШВАЩИ ЖИВОТА ПОДЛЕЖАЩИ ПРИЧИНИ
ЗА ГРЪДНА БОЛКА ПРИ ДЕЦА
- вродена или придобита кардиопатия
- аритмия
- персистираща тахикардия или брадикардия
СЪРДЕЧНИ
- персистираща хипертония
ЗАБОЛЯВАНИЯ
- хипотония
- синкоп
- силна ретростернална болка с или без ирадиация към лявото
рамо и шията
диспнея
БЕЛОДРОБНИ
- кръвохрак
ЗАБОЛЯВАНИЯ
- цианоза
- хематемеза
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ
- мелена
ЗАБОЛЯВАНИЯ
- иктер
Табл. 4.
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лапс на митралната клапа често има придружаващи белези на съединително-тъканна
малостойност. Тези деца са астенични, грацилни, с дълги крайници и халтави стави и
торакални аномалии – сколиоза, прав гръбнак, pectus���������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������
excavatum�����������������������
. Те често се оплакват
от уморяемост, напрегнатост, задух и нехарактерна прекордиална болка в 30-50% от
случаите. Тези оплаквания се обясняват с невро-ендокринна и вегетативна дисфункция
и не са свързани със степента на митрална недостатъчност или миокардна исхемия.
Много важна за диагнозата на тези случаи е типичната аускултаторна находка, локализирана ендоапикално - мезосистолен клик и телесистолен шум, а понякога само клик.
Тя се променя с положението на тялото и често щумът се чува по-добре в ляво странично или седнало и изправено положение. Най-често ЕКГ е нормална, но в около 30% от
случаите могат да се срещнат нехарактерни реполаризационни нарушения с плоска или
дори отрицателна Т-вълна във II, III,�������������������������������������������������������
AVF���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
V�����������������������������������������������
������������������������������������������������
5,���������������������������������������������
V��������������������������������������������
6�������������������������������������������
, които не са израз на исхемия, а се причиняват от придръпване от пролабиращите платна на папиларните мускули и дискинезия
на свободната стена на лявата камера.
Придобитите сърдечни лезии представляват разнообразна група:
Инфекциозният ендокардит е тежко усложнение при подлежаща ВСМ, която сама
по себе си може да не е тежка (аневризмално затварящ се междукамерен дефект, подклапни и клапни стенози). Характерен е продължителният фебрилитет, интоксикационният и консумативният синдром. ЕхоКГ доказва заболяването чрез откриване на
веруки, а серийните хемокултури установяват етиологичния причинител в около 90%
от случаите.
Миокардитът често се предхожда от вирусна инфекция на горните дихателни
пътища. Оплакванията са от умора, задух, безапетитие, неспецифична ГБ. Общото
състояние е значително увредено, има прояви на сърдечна недостатъчност и нерядко
колапс. На ЕКГ има реполаризационни нарушения, а с ЕхоКГ се намира дилатирана лява
камера с намалена помпена функция.
Перикардитите са с разнообразна етиология, най-често вирусна. При аускултация може да се долови перикардно триене или глухи тонове. Често има оплаквания от
прекордиална болка и тежест зад гръдната кост. При големи изливи с елементи на
нарушено пълнене на сърцето общото състояние е увредено, детето може да заема
принудително положение, черният дроб е увеличен, а шийните вени напрегнати, пулсът е ускорен и мек и дори парадоксален. Рентгенологично се намира кардиомегалия.
Диагнозата и големината на излива се потвърждават ехокардиографски.
Постперикардиотомният синдром представлява развитие на различно голям перикарден излив дни до седмици след сърдечна операция и има имунна генеза.
Въпреки че миокардният инфаркт е изключително рядък в детската възраст, за
него трябва да се мисли при наличието на класическите симптоми – персистираща
режеща ретростернална болка с или без ирадиация към шията и лявата ръка, диспнея,
обилно изпотяване, колапс. За диагнозата са необходими серийни ЕКГ и сърдечни ензими (креатинфосфокиназа с МВ фракция и тропонин). Ангинозна болка може да има при
миокардна исхемия от коронарен спазъм или ускорена атеросклеротична болест при
фамилни дислипопротеинемии.
Децата с болест на ���������������������������������������������������������
Kawasaki�������������������������������������������������
заболяват остро с продължителен фебрилитет, кожно-лигавичен синдром, лимфаденопатия и панкардит. В около 15% от тях се развиват
коронарни аневризми в подострата фаза на заболяването (3-6 седмици), които могат
да тромбозират и да доведат до миокарден инфаркт. В оздравителния процес в около
половината от случите аневризмите отзвучават спонтанно.
При пациенти със синдрома на �������������������������������������������
Marfan�������������������������������������
и остра режеща ретростернална болка
трябва спешно с ЕхоКГ или ядрено-магнитен резонанс да се изключи десекация на аортата, която е животозастрашаващо състояние.
При деца с първична или вторична белодробна хипертония (т. нар. синдром на
Eisenmenger�����������������������������������������������������������������������
при неоперирани ВСМ с голям ляво десен шънт, трайно повишено белодроб-
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на съдова резистентност и обръщане на шънта) също може да има оплаквания от ГБ,
тежест зад гръдната кост, лесна уморяемост и сърцебиене. При тях има често цианоза, сърдечен шум и силно усилен II тон, а на ЕКГ - изразено деснокамерно обременяване.
Сърдечните аритмии в детската възраст при липса на подлежаща кардиопатия са
най-често доброкачествени - предсърдни екстрасистоли, монотопни камерни екстрасистоли, срещани често на фона на ваготония или след вирусна инфекция. Но могат
да се наблюдават и сериозни заплашващи живота дисритмии като надкамерна тахикардия, предсърдно трептене/мъждене или камерна тахикардия. В тези случаи може да
има оплаквания от сърцебиене и тежест в сърдечната област. При стабилни пациенти
полезни за диагнозата са ЕКГ и 24-часов запис. При нарушени витални функции, шок или
сърдечна недостатъчност, незабавно трябва да се започне животоспасяващо лечение
и да се търси консултация с детски кардиолог.
Мускуло-скелетни причини за ГБ в детската възраст са доста чести и съставляват 15-30% от случаите. Честа причина е мускулната преумора или спазъм. Характерна е анамнезата за необичайна или прекомерна мускулна активност. Болката
се влошава от движения, които напрягат засегнатите мускули. Костохондритът е
доста чест, особено при момичета. При палпация има болезненост в костохондралните и костостерналните стави без оток. Лечението е симптоматично с аналгетици.
Подобна е картината при синдрома на Tietze��������������������������������������
��������������������������������������������
, рядко доброкачествено състояние, характеризиращо се с болезнен негноен оток на хрущялните стави на предната гръдна
стена, засягащо предимно горните ребра. Заболяването има самоограничаващ се ход
с ремисии и екзацербации и се повлиява добре от нестероидни противовъзпалителни
средства. Травма на гръдната клетка е честа причина за болка. Болката се усилва при
дълбоко дишане и движение и има локализирана палпаторна болезненост. Необходима
е рентгенография за изключване на фрактури и белодробна контузия. Синдромът
на плаващото ребро се характеризира с болка в долния ребрен ръб, съчетана с повишена подвижност на ребрения хрущял на 10 ребро. Болката може да се провокира от
издърпване напред на предния ребрен ръб. Пациентите трябва да се научат да избягват движения и позиции, които провокират болката. При необходимост могат да се
използват и аналгетици. При редкия синдром на свръхчувствителен мечовиден израстък може да има непостоянна ниска субстернална или епигастрална болка, която се
самоограничава и не изисква специално лечение. При здрави деца е описан синдромът
на прекордиално захващане (����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
precordial������������������������������������������������
catch������������������������������������������
�����������������������������������������������
syndrome���������������������������������
�����������������������������������������
)��������������������������������
.Той се изразява в краткотрайна
за секунди или 1-2 минути остра болка или пробождане по предната гръдна стена,
обикновено вляво парастернално или близо до върха на сърцето. Болката се усилва
при дълбоко дишане и се облекчава при повърхностно дишане.Състоянието е доброкачествено.
Белодробните причини за ГБ са чести, в 12-21% от случаите. Острите инфекции
на дихателните пътища и пневмониите са придружени от фебрилитет и се диагностицират при аускултация и с рентгенография. Честа причина за ГБ е астмата. Тя е
причинена от диспнеята и натоварване на междуребрените мускули. Пневмотораксът, които е рядък при деца, може да се представи с тежка унилатерална ГБ, изразена
диспнея, тимпанизъм при перкусия и отслабено до липсващо дишане в засегната гръдна половина. Диагнозата се потвърждава ясно рентгенологично. Плевралното триене, притъпен перкуторен тон и отслабено дишане насочват към плеврален излив,
който може да се потвърди рентгенологично или ехографски. При плевродинията с
коксаки вирусна етиология може да има остра ГБ, плеврално триене и фебрилитет.
Типично са засегнати интеркосталните мускули и тези на горната коремна стена.
Болката се усилва при дишане, трае от 3-6 дни и се повлиява от нестероидни противовъзпалителни средства. Белодробната емболия е рядка при деца, но трябва да се
подозира при девойки, приемащи орални контрацептиви, и при деца със синдром на
хиперкоагулация. Пациентите са тахипноични, газовият анализ показва хипоксемия и
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хипокарбия, а ЕКГ-образът е типичен с деснокамерно свръхобременяване и реполаризационни нарушения, докато рентгенографията е не винаги специфична. Лечението
с тромболитици е животоспасяващо, а понякога е необходима хирургична тромбектомия. Аспирацията на чуждо тяло трябва да се подозира от анамнезата, физикалното изследване и рентгенографията. Извършва се бронхоскопия с диагностична и
терапевтична цел.
Гастроинтестиналните причини за ГБ са редки, в 4-7% от случаите. Насочващи
данни от анамнезата са връзка на болката с хранене, преглъщане, определени положения на тялото, прием на определени храни, парене. При персистиране на оплакванията
е необходимо насочването към детски гастроентеролог за задълбочаване на изследванията. Наличието на хематемеза, мелена или промяна във виталните признаци изискват спешно насочване към специализирано заведение за диагностика и лечение.
Наличието на чуждо тяло в хранопровода се съпътства от остра субстернална болка. Насочваща е анамнезата и наличието на дисфагия. Възможно е диагнозата да се
потвърди рентгенологично. Ако чуждото тяло е заседнало в хранопровода, се налага
да се извади ендоскопски. Холециститът се характеризира с постпрандиална болка в
десния горен квадрант и абдоминалната ехография е диагностична.
Психогенните причини за ГБ са чести, в 5-17% от случаите. Важно е в анамнезата да се потърси отключващ момент като смърт, тежко заболяване, развод или
проблеми в училище. Чести са депресивните състояния с промяна в поведението на
детето. Съществени за диагнозата и лечението в тези случаи е позитивното поведение и създаването на отношения на доверие с детето и семейството и убеждаването им, че състоянието е невинно.
Най-често срещана в детската възраст е т. н. идиопатична, доброкачествена
ГБ. Тя се наблюдава предимно в пубертета, най-често настъпва в покой и се описва
като пробождане с кратка продължителност в прекордиалната област. Физикалното изследване и ЕКГ са нормални. Важно е детето и родителите да се успокоят, че с
израстването симптомите ще изчезнат и че сърцето е здраво.
В заключение, ГБ при деца е честа и в болшинството от случаите доброкачествена. По-често причините са с извънсърдечна етиология. Задълбочената анамнеза,
оценката на общото състояние и физикалното изследване най-често са достатъчни за откриване на редките животозастрашаващи причини за ГБ, които изискват
спешна специализирана консултация и лечение.����������������������������������
Полезен
���������������������������������
диагностичен алгоритъм е
представен на фиг. 1.
Характер на болката: интензивност; продължителност; локализация;
промени с положението, движение; повлияване от прием на храна, течности.

мускули, скелет, кожа
Исхемична

Висцерална болка
сърдечна
Неисхемична

несърдечна
бял дроб, медиастинум,
аорта, гастроинтестинална

ВСМ – тежки стенози,
перикардит, миокардит,
ХМКП, коронарни аномалии,
миокардиопатия
психосоматична
Фиг. 1. Алгоритъм за диагноза на острата гръдна болка.
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Кожна болка
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доц. Маргарита Цонзарова
Клиника по детски болести и детска кардиология,
Национална кардиологична болница
Възрастните с вродени сърдечни малформации (ВСМ) се оформиха като
обособена група в кардиологията в резултат на успехите на детската
кардиология и сърдечната хирургия през последните 3 десетилетия.
Това позволи на голяма част от децата със сложни вродени аномалии да
достигнат до зряла възраст (над 80%).
Броят на възрастните с ВСМ в една страна е трудно да бъде установен, тъй
като те посещават различни лекари и здравни заведения, но по изчисления,
направени на база данни от други европейски страни, у нас би трябвало да
има около 20 000 души с ВСМ.
Групата на възрастните пациенти с ВСМ включва:
• пациенти, които не са оперирани;
• пациенти, които са оперирани и не се нуждаят от допълнителни оперативни
интервенции;
• пациенти с предходни палиативни операции
• пациенти, които не могат да бъдат оперирани, т.е. „неоперабилни” пациенти.
Възрастните с ВСМ се представят с два модела: неоперирани, т.е.
естествено доживели до зряла възраст, и оперирани и доживели зряла
възраст.
Продължителността на живота при неоперираните пациенти в последните
години се удължава поради прецизното медикаментозно въздействие
върху хематологичните нарушения, нарушенията на бъбречната функция,
уратния метаболизъм, белодробната физиология, инфекциозния ендокардит,
електрофизиологичните нарушения и бременност, както и успешните
интервенционални процедури.
Дълготрайната преживяемост след операция зависи от следните фактори:
възраст при операцията; степен на намаляване на натоварването на
камерния миокард; миокардната протекция по време на операцията;
електрофизиологични последици; трайност на протезните материали;
остатъчни явления и усложнения след операцията.
Основните проблеми при възрастни с ВСМ могат да се обособят в следните
три групи: медицински, хирургични и психо-социални проблеми.
МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ
Те се отнасят до: 1. камерната функция; 2. аритмии; 3. хипоксемия (цианоза) с
последващи проблеми от страна на много органи и системи: хематологични, хемостатични, бъбречна функция, жлъчни камъни, ортопедични усложнения, кожни прояви;
4. белодробна съдова обструктивна болест���������������������������������������
; 5.
�������������������������������������
инфекциозен ендокардит������������
; 6.
����������
бременност�������������������������������������������������������������������
и раждане;��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
7. риск от рецидив; 8. съчетани заболявания и синдроми.
�������������������������������������������������������
1.� Камерна функция. Точната оценка на камерната функция е важна част от
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предоперативното изследване, периоперативната грижа и следоперативното проследяване на всички пациенти със сърдечно заболяване. Проблемът за анализ на левокамерната функция при ВСМ е много сложен поради променената камерна геометрия,
ефекта от предшестващи хирургически интервенции, състояние на хронична хипоксия. Адекватната оценка на камерната функция и камерно-съдовата връзка са много
важни елементи в дългосрочното проследяване на възрастните пациенти с ВСМ.
2. Аритмии. Аритмията е главна причина за хоспитализация на възрастни пациенти с ВСМ и е най-честата причина за заболеваемост и смъртност. Факторите,
които предразполагат към аритмии, са: подлежаща кардиопатия (болест на Ебщайн,
транспозиционни синдроми и др.), промени в хемодинамиката като част от естествената еволюция, хирургична намеса, остатъчни следоперативни хирургични нарушения.
Най-честите ритъмно-проводни нарушения (РПН) са:
Надкамерни аритмии – суправентрикуларна тахикардия, предсърдно трептене/
мъждене, дисфункция на синусовия възел (след интервенции в областта на предсърдията - операции за ТГА - Сенинг и Мастърд; Фонтан и затваряне на АВ-дефекти), порядко камерни аритмии (след операция на аортна стеноза и тетралогия на Фало).
Пациентите с комбинация от самоподдържаща се камерна тахикардия и нарушена хемодинамика са с най-висок риск от синкоп и внезапна смърт.
Корекцията на остатъчните следоперативни хемодинамични нарушения е найдобрият начин за повлияване на аритмията.
3. Цианоза (хипоксемия), която придружава цианотичните ВСМ с дясно-ляв
шънт, се изявява с хипоксемия, която води до значими хематологични последици, засягащи много органи и системи.
- хематологични – повишеният брой еритроцити, който съпровожда цианозата, е компенсаторен механизъм за подобряване на кислородния транспорт. Това
обаче води до повишен вискозитет и оттам – до повишен риск от съдов мозъчен
инцидент (мозъчен инсулт)
- хемостаза – намаленият брой тромбоцити и нарушената тромбоцитна функция заедно с дефицита на фактори на съсирването повишава тенденцията към кървене при цианотични пациенти.Обичайно е кървенето от носа, венците, менорагия и
белодробна хеморагия, което може да бъде фатално. По тези причини използването
на антикоагуланти и антитромбоцитни агенти трябва да бъде внимателно прецизирано и под стриктен контрол на антикоагулацията.
- бъбречна функция - при хронична цианоза се засягат бъбречните гломерули,
като най-често те са хиперцелуларни и застойни. Това намалява гломерулната филтрационна скорост и повишава нивото на креатинина. Често има и протеинурия.
- жлъчни камъни – при хронична цианоза може да се повиши нивото на билирубина от разпадането на хема и често се срещат жлъчни камъни.
- ортопедични усложнения - хипертрофична остеоартропатия
- кожа - цианозата често се съпровожда с акне по кожата и тялото. Това за
съжаление не е само козметичен проблем, а е по-скоро източник за инфекция –сепсис
(инфекциозен ендокардит).
4. Белодробната съдова обструктивна болест (БСОБ) е сериозен проблем. През
последните 20 години, благодарение на ранната диагностика и оперативно лечение
на ВСМ с ляво-десен шънт в ранна детска възраст, броят на юношите и възрастните с БСОБ значително намаля. Въпреки че състоянието е необратимо и прогресира,
в днешно време има голям напредък в терапевтичното му повлияване.
Много пациенти със синдрома на Eisenmenger��������������������������������
�������������������������������������������
поддържат добро качество на живот в ранна зрялост, но впоследствие цианозата напредва и намалява толеранса към
натоварване. Най-важните усложнения са: белодробни – кръвоизливи от белодробен
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инфаркт или руптура на кръвоносен съд и от спонтанно кървене с нарушения в хемостазата; церебрални усложнения.
Средната възраст на смъртен изход при пациенти с БОСБ е 32.5 год.; 30-50% е
честотата на смъртния изход при бременност и раждане.
5. Инфекциозен ендокардит – едно сериозно усложнение, дори и при лекостепенни ВСМ като затварящ се междукамерен дефект (МКД), бикуспидална аортна клапа и
др. При голяма част от възрастните с ВСМ има риск от ИЕ през целия им живот.
Инфекцията може да попадне в организма при стоматологични процедури, хирургически процедури, иглотерапия, татуировки по кожата, интервенционална кардиологична процедура, поставяне на интраутеринни спирали.
Лекарят е длъжен да познава това усложнение, да разяснява на пациента риска
от него и да го убеждава в необходимостта от профилактика.
6. Бременност и раждане. Голяма част от пациентките с ВСМ могат добре да
толерират една бременност и раждане със съответните грижи.
При всяка бременност настъпват хемодинамични промени, които могат да обострят проблемите, свързани с ВСМ. Резултатът зависи от функционалния клас
(������������������������������������������������������������
NYHA��������������������������������������������������������
), естеството на ВСМ и предшестващите сърдечни операции.
Високорискови пациентки са: III или IV ФК по време на бременността, независимо от състоянието, което го причинява, тъй като това означава, че сърдечно-съдовата система няма никакви резерви; пациентки с обструкция в изхода на лявата
камера - значима клапна аортна стеноза, среден градиент над 40 мм, площ на клапата
под 0.7 см2; значима коарктация на аортата; значима митрална стеноза; механична
клапна протеза; белодробна съдова обструктивна болест; синдром на Марфан; цианотични ВСМ.
Отдавна е известно, че БСОБ носи най-висок риск, независимо дали се отнася за
първична БСОБ или в рамките на ВСМ с ляво-десен шънт.
Опасността от летален изход за майката е 30-50%. Това се дължи на покачването на белодробното съдово съпротивление в резултат на белодробна тромбоза
или фибриноидна некроза.
Пациентките с механични клапи обикновено понасят добре бременността и
раждането. Проблемът е в необходимостта от антикоагулантно лечение. Няма
единно мнение относно антикоагулантното лечение по време на бременността. Засега се приема като най-подходящо поведение преминаването на хепарин в първия
триместър на бременността и след това продължение с антагонист на вит. К.
Фатален изход за майката с механична клапна протеза може да настъпи в 1-4%
от случаите, независимо от режима на антикоагулантното лечение, и се дължи на
тромбоза на клапната протеза.
Цианозата също е рисков фактор за плода; риск от спонтанен аборт 50%; преждевременно раждане 30-50%. Общата майчина смъртност при цианотични ВСМ е
около 2%, има повишен риск от усложнения – инфекциозен ендокардит 30%; аритмии
и застойна сърдечна недостатъчност.
Поведение при пациентки с повишен риск: не се препоръчва бременност, а при
бременност се препоръчва прекъсване на бременността. Бременността и раждането трябва да се планират, да се осигури подходящо медицинско обслужване и наблюдение на майката и плода. Да се обсъдят рисковете и начина на раждането, както
и следродовите грижи. Жените с ВСМ и бременност трябва да се следят от екип:
акушер-гинеколог, кардиолог, анестезиолог, неонатолог, хирург.
7. Риск от рецидив/генетична консултация
Наличието на ВСМ у родственици по първа линия е рисков фактор за плода,
дори и когато ВСМ не е свързана с определено генетично нарушение. Рискът от
ВСМ в поколението е 2-50%, като той е по-висок, ако майката е с ВСМ.
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Най-висок риск за унаследяване са хромозомните аномалии, както е при синдромите на ������������������������������������������������������������������������
Marfan������������������������������������������������������������������
,�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
на �������������������������������������������������������������
Noonan�������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������
на ��������������������������������������������������
Holt����������������������������������������������
���������������������������������������������
Oram�����������������������������������������
.����������������������������������������
���������������������������������������
Винаги трябва да се има предвид възможността медикаменти да засегнат плода, като вземането им трябва да се прекрати
по време на бременността, напр. АСЕ-инхибитори и антагонисти на ангиотензин II.
На жените с фамилна обремененост се препоръчва генетична консултация в специализирано заведение, както и фетална ехокардиография през 16-18 гестационна
седмица. При установяване на тежка, комплексна кардиопатия е редно да се обсъжда
възможността за прекъсването на бременността.
8. Съчетани заболявания и синдроми
Вродени и придобити заболявания извън ВСМ са обичайни за възрастните пациенти и те имат важно значение за изхода и лечението. Придружаващи наследствени
или хромозомни синдроми се срещат в 15-20% при ВСМ.
Втората голяма група проблеми при възрастни с ВСМ са:

ПСИХО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Тази група проблеми са свързани с интелектуално развитие, трудова заетост,
застраховка, физическа активност и спорт, качество на живот.
Освен сложните медицински и хирургични проблеми, възрастните с ВСМ имат
и редица психо-социални проблеми, за които се нуждаят от подкрепа. Това са хора,
преживели често драматични, травматични терапевтични и диагностични интервенции по време на ключови фази от жизненото си развитие. Интелектуалното им
развитие се влияе от генотипа, наличието на синдроми и от нарушената хемодинамика от ВСМ и начина на неговото лечение. Много важен е правилният избор на
подходяща, съобразена със състоянието на пациента професия.
По отношение на физическата активност се приема, че редовни физически
упражнения имат благоприятен ефект (социален, медицински и психологически) при
всички пациенти, независимо от ВСМ, но с различна степен на натоварване. Това
важи и за тези със значими сърдечни заболявания и СН. Нашите усилия са насочени
към подобряване на качеството на живот на пациентите с ВСМ. Това включва физическо здраве, психологично състояние и социални връзки. Психологическата адаптация към зрелия живот зависи не само от вида и тежестта на ВСМ, но също така
и от отношението и поведението на семейството, приятелите и общността на
израстналите с ВСМ.

ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ
МАЛФОРМАЦИИ У ВЪЗРАСТНИ
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ХИРУРГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Сърдечната операция може да е успешна само когато е проведена от екип с
опит в лечението на ВСМ в детска възраст, както и с познания в областта на конвенционалната сърдечна хирургия при възрастни.
В тази връзка е много важно 1) общото планиране на операцията, което изисква познаване на ВСМ, предходни хирургични интервенции, възможни остатъчни или
късни усложнения след операцията; 2) трябва да имат предвид и някои специфични
хирургични проблеми като протекция на миокарда; техники на кръвопреливане; повторни стернотомии – може да бъде критична стъпка, която да създади големи технически трудности за хирурга; аномалии на белодробните съдове, които могат да са
променени от предишни операции и могат да направят операцията невъзможна или
да бъдат важна причина за неуспех след операцията при възрастни с ВСМ; анестезия
и постоперативни грижи.

ПОКАЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИТЕ
СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ
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Доц. Никола Арнаудов
Клиника по детски болести и детска кардиология,
Национална кардиологична болница
Показанията за всеки вид лечение зависят от три групи фактори:
1. Ниво на развитие на методите на лечение в дадената страна и на даденото
място
2. Възможност за провеждане на алтернативна терапия
3. Състояние на пациента
Комбинацията от тези фактори определя конкретните показания, в нашия случай за оперативно лечение на отделните видове вродени сърдечни малформации
(ВСМ).
Днес кардиологията, включително и детската кардиология, разполага с три метода за лечение на ВСМ, каквито са и възможностите за всички останали сърдечни
заболявания – медикаментозно лечение, хирургично или оперативно лечение и интервенционално или транскатетърно лечение.
• Медикаментозното лечение е напълно неспособно да въздейства върху
същността на ВСМ – анатомична или структурна аномалия. В такъв смисъл то е
само симптоматично с цел подобряване на миокардната функция и някои параметри
на циркулацията, нарушени в различна степен от структурната аномалия. Когато
тези нарушения са критични, медикаментозното лечение цели пациента да се доведе до състояние, позволяващо провеждане на останалите два вида лечение при
приемлив риск.
• Само хирургичното лечение на днешния етап на развитие на медицината
може да доведе до възстановяване на нормалната или близка до нормалната сърдечна анатомия и от там до функционално възстановяване – радикална корекция при
дадена ВСМ..
Понякога, въпреки огромния напредък след извършването на първата оперативна намеса при ВСМ през 1939 г., това не е възможно. Тогава остава да се направи т.н. функционална корекция. Анатомията не се възстановява до нормалната,
но се модифицира така, че поне кръвообращението да следва нормалната си последователност. Това позволява на по-голяма част от тези пациенти да водят почти
нормален или близък до нормалния живот.
Значително по-рядко не е възможно да се извърши радикална или функционална
корекция, поне не едноетапно. Тогава се прибягва до оперативни жестове, подобряващи частично състоянието на пациента или подготвящи го за бъдеща корекция
– помощни или палиативни операции.
Когато и това е невъзможно, се поставят индикациите за сърдечна или сърдечно-белодробна трансплантация.
• Интервенционалното или транскатетърно лечение е било въведено в
кардиологичната практика в средата на 60-те години не с цел да замести хирургичното, а за да подготви някои пациенти за него. След бързо и бурно развитие, в
редица случаи днес то е алтернатива, вкл. и на радикални оперативни корекции. В
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този смисъл възможността за приложението му трябва да се дискутира при разглеждане на индикациите за хирургична корекция
Всички тези интервенции, хирургични или транскатетърни, имат своите повече или по-малко утвърдени или фиксирани показания. Те варират според споменатите фактори и на практика определят конкретните показания за оперативно или
друго алтернативно лечение на ВСМ при даден пациент. Познават се от крайно
ограничен брой тесни специалисти – детски кардиолози и кардиохирурзи.
Цел на тази лекция е да запознае накратко общопрактикуващите лекари с
днешните възможности на оперативното и интервенционалното лечение на ВСМ
у нас и въз основа на това да бъдат обобщени конкретните индикации за извършването им у нас днес.
2. Нивото на развитие на методите на лечение в дадената страна и на даденото място на ВСМ зависи от нивото на развитие на детската кардиохирургия
и интервенционалната кардиология и се влияе от много фактори, които накратко
са следните:
• Наличие на кадри и възможност за подготовката им
• Материална обезпеченост
• Възможност за точна диагноза и пред- и следоперативно проследяване
• Достатъчно добре развита интензивна, реанимационна и рехабилитационна база
• Развитие на алтернативните (интервенционални) методи на лечение
Днес състоянието на детската кардиохирургия и интервенционалната кардиология у нас е на такова ниво, че могат да се извършват всички познати оперативни намеси и във всички възрасти
3. Състояние на пациента. В случаите с ВСМ пациентът може да бъде:
• Асимптомен
• С леко или тежко изразени симптоми
• В критично състояние
От значение е и видът на ВСМ, възрастта и физическото развитие. От тези
фактори зависи решението дали изобщо е необходимо лечение и в какъв порядък
– спешен или планов.

1. ВСМ с Л-Д шънт
• Дефекти на междупредсърдната преграда или междупредсърдни дефект
(МПД) (фиг.1).
o Индицирани са за планово оперативно затваряне в предучилищна възраст
(5-7 г.) ако Л-Д шънт, определен като отношение �����������������������������������
Qp���������������������������������
/��������������������������������
Qs������������������������������
�����������������������������
e����������������������������
> 1,5 или ехокардиографски
се установява значимо диастолно обременяване на дясната камера. В изключително
редки случаи при лош толеранс и сърдечна недостатъчност индикациите могат да
се поставят и в по-ранна възраст. Няма противопоказания за оперативна намеса
при по-късно диагностициране (при юноши и възрастни), стига да не се е развила
белодробна съдова обструктивна болест (казуистична рядкост при тази ВСМ).
Оперативната намеса се извършва със срединна торакотомия в условия на
екстракорпорално кръвообращение (ЕКК) и предполага минимално 11-дневен болничен престой. Периодът на следболнично възстановяване е 10 до 14 дни. Дефектът
се затваря с директен шев или пластично с автоперикард в зависимост от формаПОКАЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИТЕ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ
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Конкретни показания за оперативно и/или интервенционално лечение на ВСМ.
Разгледани във времето, те могат да бъдат спешни и планови. Разгледани по
нозологични единици или видове, ВСМ могат да се групират по следния начин – ВСМ
с ляво-десен (Л-Д) шънт, с дясно-ляв (Д-Л) шънт, при обструктивни лезии и при комплексни ВСМ
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та и големината му.
o Интервенционално, транскатетърно затваряне е показано, когато МПД
е със срединно разположение в областта на фоса овалис при същите условия (4045% от МПД). Дали даден МПД е възможно да бъде затворен транскатетърно се
определя след консултация с детски кардиолог, практикуващ интервенционална
кардиология. Желателно е пациентът да бъде с телесна маса над 15-20 кг, т.е. поне
в предучилищна възраст. Използват се специални затварящи устройства (���������
occluder�
- ���������������������������������������������������������������������������
ASO������������������������������������������������������������������������
) (фиг.2). Те се въвеждат в сърцето през феморалната вена и се монтират
върху дефекта под рентгенов и ехографски (трансезофагеален) контрол. Болничният престой е сведен до 48 ч (фиг. 3).
• Междукамерни дефекти (МКД) (фиг. 4).
o Показани са за оперативно затваряне всички случаи на дефекти с Л-Д
шънт > 2:1. По принцип оперативната намеса е планова и може да се извършва във
всяка възраст. Изключение правят случаите с големи дефекти и много голям шънт,
протичащи с неповлияваща се сърдечна недостатъчност и физическо изоставане,
които са индицирани за относително спешна интервенция в целия кърмачески период. Ако това не се направи, нерядко по-късно тези пациенти развиват белодробна
съдова болест, която, ако достигне обструктивен стадий, става контраиндикация
за оперативното лечение.
В периода на новороденото затварянето на МКД обикновено е показано при
наличие на придружаваща аномалия (най-често коарктация на аортата). В такъв
случай и при лошо толерирани множествени МКД при малки кърмачета може да се
индицира и помощна оперативна намеса – бендинг на белодробната артерия, като
в по-напреднала възраст се налага дебендинг и затваряне на дефекта.
Оперативната намеса се извършва със срединна торакотомия в условия на
ЕКК и предполага минимално 14-дневен болничен престой. Периодът на следболнично възстановяване е 10 до 14 дни. Дефектът се затваря пластично с дакронова
заплатка или с директен шев в зависимост от формата и големината му.
o На днешния етап интервенционалните методи за транскатетърно затваряне на МКД са в начален етап на развитие и не са обичайна алтернатива на
хирургичното лечение у нас. Интервенцията е по-сложна от тази при МПД, но пак
се извършва пункционно от съдове на крайниците, като в дефекта се монтира
транскатетърно затварящото устройство – ����
VSD� occluder����������������������
������������������������������
(фиг. 5). Болничният
престой и тук е сведен до 48 часа.
• Атриовентрикуларен септален дефект (АВСД). Тука са групирани ВСМ, при
които дефектът обхваща различни части на т.н. кръст на сърцето (септум примум, входната част на междукамерната преграда и атриовентрикуларните клапи)

фиг. 1
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– частичен АВСД (фиг. 6), или целия кръст - пълен АВСД (фиг. 7). Клиничното протичане е различно и оттам – различни са и показанията за оперативно лечение.
o Ако при частичен АВСД основната аномалия е примум предсърден дефект,
а засягането на атриовентрикуларните клапи (главно на митралната) е минимално и без хемодинамично значение, показанията за оперативно лечение са същите,
както при МПД – оперативно затваряне на дефекта в предучилищна възраст. Колкото по-тежко е митралното засягане, толкова по-рано е показана оперативната
корекция - обикновено до 2-3-годишна възраст. Показанията за оперативно лечение
на редките форми на изолиран входен междукамерен дефект със или без засягане на
атриовентрикуларните клапи не се различават от индикациите при МКД.
Пълните форми на АВСД протичат тежко и бързо водят до необратими белодробни съдови промени. Затова те са показани за оперативно лечение около 6месечна възраст. В по-късна възраст показани за оперативно лечение са случаите,
при които не се е развила белодробна обструктивна съдова болест.
o На днешния етап не съществува интервенционална алтернатива на оперативното лечение при тази ВСМ и не се прилагат помощни оперативни намеси.
Оперативната намеса се извършва със срединна торакотомия в условия на
екстракорпорално кръвообращение (ЕКК) и предполага минимално 14-дневен болничен престой. Периодът на следболнично възстановяване е 10 до 14 дни. Предсърдната част на дефекта се затваря пластично с автоперикард, а камерната обикновено с дакрон. Оперативната намеса е толкова по-сложна, колкото по-тежка е
аномалията на АV-клапи, която трябва да се коригира пластично. Ако това не се
отдаде, се налага клапно протезиране на същия или втори етап.
• Персистиращ артериален канал (ПАК) – ductus��������
��������������
Botali� (фиг. 8).
�������
Представлява екстракардиална фетална връзка (между истимчната аорта и
бифуркацията на белодробната артерия), която нормално се затваря в първите
дни на екстраутеринния живот.
o Всеки ПАК, който се чува, е показан за планово оперативно лигиране или
транссекция на канала, независимо от възрастта. Ако пациентът е малко кърмаче
и няма изразена сърдечна недостатъчност, с интервенцията се изчаква до настъпване на едногодишна възраст. ПАК не се оперира в периода на новороденото, защото спонтанното му затварянето може да настъпи до края на периода. Изключение
правят редките случаи на РДС с отворени артериални канали, които не реагират на
индометацин. Болничният престой е 7-10 дни. Оперативната намеса се извършва с
малка странична торакотомия без ЕКК.
o Интервенционалното затваряне на ПАК емболизация или монтиране на затварящо устройство (фиг. 9) е ефективна алтернатива на оперативното лечение,

фиг. 6
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заместваща го все повече и повече и у нас, за пациенти над 1-годишна възраст или
7-8 кг. Болничният престой също е сведен до 48 часа.
Други периферни артериовенозни малформации (АВ-фистули). Показанията
за оперативно или интервенционално лечение са сходни с тези при ПАК, като тук
при всеки възможен случай се предпочита.
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2.	ВСМ с Д-Л шънт
• Тетралогия на Фало (фиг. 10).
Най-честата цианотична ВСМ, при която са налице комбинация от МКД и обструкция по пътя дясна камера-белодробна артерия (пулмонална стеноза).
o Показан за оперативно лечение е всеки случай. Сроковете и видът на операцията – радикална корекция или помощна оперативна намеса, се определят от
клиничната поносимост и анатомичната форма.
Радикална корекция (фиг. 11) (отстраняване на обструкцията на дясната камера-белодробна аретрия и затваряне на МКД в условия на ЕКК) е показана при
всички случаи над 1-годишна възраст, стига да няма неотстраними по хирургичен
път тежки (стесняващи над 50% от нормата белодробното артериално русло)
периферни пулмонални стенози или хипоплазии. Коронарни аномалии, затрудняващи адекватното разширяване на изходния път на дясната камера, не са контраиндикация за радикална корекция, но често налагат използване на клапен кондюит.
Затова в тези случаи, ако клиничната картина позволява, се изчаква пациентът
да израсне колкото е възможно или се предпочита двуетапно лечение, за да се избегне необходимостта от последователни подмени на протезата с по-голяма.
Ако поносимоста е лоша, а анатомията позволява, радикалната корекция е показана по-рано в кърмаческата възраст, по възможност след периода на новороденото.
Помощни оперативни интервенции (фиг. 12) (създаване на аортопулмонален
шънт) са показани при лоша поносимост и неблагоприятна анатомия във всяка възраст. Целта им е да се създадат условия за по-късна радикална корекция. При неблагоприятна еволюция, макар и много рядко, те могат да останат като дефинитивно
решение.
o Опитите за интервенционални, палиативни намеси, въведени в началото
на 80-те години, днес са изоставени поради незадоволителните резултати в сравнение с помощните хирургични интервенции.
На друга интервенционална намеса – емболизация, подлежат непосредствено
преди оперативната корекция съпътстващи големи аортопулмонални колатерални
артерии, ако се докажат .

фиг. 7
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фиг. 9

На интервенционално лечение – балонна дилатация или монтиране на стентове, подлежат остатъчни следоперативни стенози на белодробното артериално
русло.
Последна новост в лечението на тази аномалия са т.н. хибридни операции – интервенционално монтиране на стентове в белодробните артерии на недостъпни
за хирургична пластика места по време на радикалната корекция. В този вид операции участват едновременно детски кардиолог и кардиохирург и съчетават предимствата на двете специалности.
• Пулмонална атрезия с междукамерен дефект (фиг. 13).
Малформацията анатомично напомня тетралогията на Фало, но връзката дясна камера - белодробна артерия е прекъсната напълно и белодробният кръвоток се
осъществява по колатерален път от аортата.
o И при тази ВСМ всички пациенти се нуждаят от оперативно лечение. Дали
това е възможно и в какъв обем зависи от анатомията на белодробното артериално русло и от типа на колатералното му кръвоснабдяване. Ако то е уни- или практически унифокално и белодробните съдове са задоволително развити, е показана
радикална корекция по правилата за оперативно лечение на тетралогия на Фало.
Тъй като тук почти винаги се използва клапен кондюит, също се цели избяг-

фиг. 13

фиг. 14
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фиг. 12
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ване или намаляване на необходимостта от реинтервенции при израстването на
пациента.
Ако колатералното белодробно кръвоснабдяване е мултифокално, от кърмаческа възраст се налагат серии от помощни оперативни намеси с цел то да се
унифокализира и да се реализира по-късна радикална корекция. Ако тя е невъзможна,
те остават като дефинитивно решение.
При новородено с оскъдно колатерално белодробно кръвоснабдяване и критична хипоксемия се налагат спешни палиативни оперативни намеси за увеличаването
му в първите дни след раждането.
o Интервенционалното емболизиране на станалите излишни преди радикалната оперативна корекция или на някой етап от унифокализацията колатерали или
разширяване на белодробните съдове с балон или имплантирането на стентове
имат понякога решаваща роля за крайния успех при оперативното лечение. При
тази кардиопатия, както и при тетралогията на Фало, в подбрани случаи са възможни т.н. хибридни операции – интервенционална процедура в хода на радикалната корекция.
• Пулмонална атрезия с интактна междукамерна преграда (фиг. 14)
При тази кардиопатия, освен липсата на връзка дясна камера-белодробна артерия, няма междукамерен дефект и дясната камера е хипопластична или функционално негодна.
o Показана е по спешност обикновено помощна оперативна намеса (аортопулмонална анастомоза) още в началото на периода на новороденото. Целта и
е да подобри белодробното артериално кръвоснабдяване и да създаде условия за
развитието му, за да може пациентът да преживее до възраст, в която е възможна функционална корекция. Във възрастта над 3-6 месеца е показана двуетапна
функционална корекция (частична и след това тотална кавопулмонална анастомоза
– TCPC�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
), а след 2-3-годишна възраст – едноетапна тотална кавопулмонална анастомоза.
Тоталната кавопулмонална анастомоза може да бъде и фенестрирана (интраоперативно е създадена изкуствена връзка кавална анастомоза-предсърдна сърдечна кухина. При подходящи условия фенестърът подлежи на интервенционално,
транскатетърно затваряне по начин, сходен с този при затварянето на предсърден дефект (фиг. 15).
Радикална корекция - възстановяване на връзката дясна камера.- белодробна
артерия е възможна по изключение.
o В подобни случаи е възможна и интервенционална намеса – транскатетърна перфорация на атрезията и балонна дилатация.

фиг. 15
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фиг. 17

• Трикуспидална атрезия (фиг. 16)
И при тази ВСМ няма връзка (или тя е аномална) между сърцето и белодробното кръвообращение.
o Радикална корекция не е възможна. Ако хипоксемията е много тежка или,
обратно, белодробният кръвоток и налягане са увеличени при новородени или малки
кърмачета, са показани помощни оперативни намеси, целящи моделиране на белодробния кръвоток. С това се постига създаване на подходящи условия за извършване на последваща функционална корекция – едно- или двуетапна тотална кавопулмонална анастомоза по описаните по-горе правила.
Исторически този тип корекция е въведена именно за лечение на тази ВСМ
(операция на Фонтан) и след това индикациите й са разширени и оперативната
техника е коренно променена..
o Интервенционални процедури са показани рядко – транскатетърно емболизиране на големи аортопулмонални колатерали и балонно разширяване или стентиране на недостъпни за хирургична намеса периферни стенози на белодробната
артерия. Ако тоталната кавопулмонална анастомоза е фенестрирана, фенестърът също подлежи на интервенционално затваряне.
• Тотално аномално вливане на белодробните вени (ТАВБВ) (фиг. 17). В около
50% от случаите това е критична кардиопатия в периода на новороденото. В останалите случаи тя бързо става такава, затова оперативната корекция в условия
на ЕКК е индицирана веднага след поставяне на диагнозата. Палиативни и интервенционални процедури не се прилагат.

фиг. 18

фиг. 19
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3. Обструктивни лезии.
• Пулмонална стеноза (фиг. 18)
o При тази ВСМ на практика всички случаи със значим градиент (> 50 mm����
������
H���
g��)
са показани за интервенционална, транскатетърна балонна валвулопластика (фиг.
19). Възрастта на пациента е без значение, сроковете на интервенционалната процедура се определят от степента на стенозата. Интервенцията се предприема
в периода на новороденото при свръхтежка или критична стеноза, в кърмаческа
възраст при високостепенна стеноза, а в останалите случаи – планово, независимо
от възрастта. Достъпът е през феморалната вена, като на мястото на стеснението се раздува балон със съответния диаметър, с цел разкъсване на комисуралните
сраствания на клапата. Използват се статични балони за валвулопластика. Болничният престой извън периода на новороденото е сведен до 48 часа.
o Показания за оперативно лечение има само в единични случаи при някои

фиг. 20
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критични стенози в периода на новороденото, след като валвулопластиката се е
оказала несполучлива .За оперативно лечение са показани и случаи с високостепенна
подклапна стеноза, която не регресира след успешна валвулопластика.
• Клапна аортна стеноза (фиг. 20). Единственото радикално лечение на тази
кардиопатия е аортното клапно протезиране, но то е възможно едва след израстването на пациента. Интервенцията е хирургична в условия на ЕКК, но днес вече са
в ход успешни опити за транскатетърно монтиране на клапи на аортно или пулмонално място и при хора.
Ако градиентът през клапата е значим – над 70 ���������������������������
mm�������������������������
H������������������������
g�����������������������
, и пациентът е малък,
индицирана е хирургична комисуротомия или транскатетърна балонна валвулопластика (фиг. 21, 22). И двете интервенции са по-скоро палиативни и целят отдалечаване на момента на клапното протезиране и са с еднакви шансове (около 50%) за
краен успех.
Предпочита се възраст над 1 г. При валвулопластиката се използват специални, неподатливи, преформирани с формата на клапния пръстен балони.
В периода на новороденото и в първите месеци на живота има свръхтежки
клапни аортни стенози, които са или бързо могат да станат критични. При тях е
показана спешна оперативна валвулотомия или интервенционална транскатетърна балонна валвулопластика.
Хирургичната комисуротомия се извършва в условията на ЕКК, а балонната
валвулопластика се извършва през феморалната артерия, но при новородени може
да се използва и десен каротиден достъп.
• Подклапна аортна стеноза. Показани за планово оперативно лечение са
случаите с градиент над 30-50 mm����������������������������������
������������������������������������
H���������������������������������
g��������������������������������
, независимо от възрастта. Днес интервенционалната процедура е отхвърлена като индикация при тази ВСМ.
• Коарктация на аортата (КоАо) (фиг. 23)
o Показани за хирургично лечение са всички случаи с градиент над 20 mm�����
�������
H����
g���
и
стеснение над 30% от лумена на аортата на ниво диафрагма. Поради опасност от
развитие на артериална хипертония в по-късна възраст, въпреки успешно оперативно лечение, интервенцията е показана след поставяне на диагнозата. Тя е спешна в периода на новороденото при критична клинична изява или ако пациентът е
симптоматичен в началото на кърмаческия период.
o Интервенционалното лечение (балонна ангиопластика) (фиг. 24) е много
разпространено като алтернатива на хирургическото при тази ВСМ, но в периода
на новороденото и в предучилищната възраст процентът на рецидиви след нея е
неприемливо висок. Затова то е показано в тази възраст само ако има противопоказания за хирургично лечение, а не може да се чака с тяхното преодоляване.

фиг. 21
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фиг. 23

В училищна възраст резултатите от него са значително по-добри и то се
предпочита пред хирургичното в по-леките и средностепенните обструкции.
В последните години имплантацията на стент напълно измества хирургичното лечение и балонната ангиопластика при пациенти в училищна или по-голяма възраст (фиг. 25).
o РеКоАо след оперативно лечение е показана за интервенционална процедура, независимо от възрастта на пациента.

фиг. 24

фиг. 25

д е т с к а к а рд и оло г и я

5.	Комплексни кардиопатии
• Транспозиция на големите съдове (ТГА) (фиг. 26). При тази ВСМ големият и
малкият кръг на кръвообращението работят успоредно, а не както е нормално последователно, което е несъвместимо с извънутробния живот. Затова при всички
случаи има индикации за оперативна корекция. Видът и сроковете й се определят
от придружаващите аномалии и възрастта.
• При всички, независимо дали ТГА е изолирана или с придружаващи аномалии,
в първите няколко дни от живота е показана спешна, животоспасяваща интервенционална процедура – транскатетърна балонна атриосептостомия по ���������
Rashkind�
(БАС) (фиг. 27), която създава връзка между двата кръга и дава възможност на
новороденото да преживее известно време.
От тук нататък, при случаите с изолирана ТГА, има две възможности – радикална (анатомична) корекция (фиг. 28) – коронарен трансфер при артериален суич
(��������������������������������������
ASO�����������������������������������
) в първите две седмици от живота.
При пациенти, достигнали по една или друга причина до специализирана медицинска помощ след периода на новороденото, тази възможност отпада. При тях
обикновено и БАС е неуспешна или невъзможна. Тогава се налага извършването є с
ножче на P������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
а�����������������������������������������������������������������
rk���������������������������������������������������������������
или по оперативен път (атриосептектомия) и се поставят индикациите за физиологична оперативна корекция – атриален ����������������������������
switch����������������������
(операция на ��������
Sening��)
след 6-месечна възраст.
В случаите с придружаващи аномалии са индицирани различни оперативни наме-

фиг. 26

фиг. 27
ПОКАЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИТЕ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ
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си – палиативни или радикални, съобразно възрастта и състоянието на пациента.
• Общ артериален ствол (ОАС) или персистиращ артериален трункус (фиг.
29)
o Радикална оперативна корекция с използване на клапен кондюит или хомографт е индицирана при всички пациенти с тази аномалия в първите 3 до 6 месеца след раждането.
o Помощни или интервенционални процедури не се прилагат.
• Обща камера и ВСМ със сходна хемодинамика (фиг. 30). В тези случаи е
индицирана само едно- или двуетапна физиологична корекция. Ако в периода на новороденото или при кърмачета под 3-6-месечна възраст белодробният кръвоток е
увеличен, се налага извършване преди това на помощна оперативна намеса – бендинг на белодробната артерия. Обратно, ако той е силно намален и хипоксемията е
изразена, се налага първоначално поставяне на аортопулмонален шънт.
Има кардиопатии, при които не е възможна оперативна намеса или предложените техники са с много висока цена и лоши резултати – т.н. синдром на хипопластично ляво сърце и комплексни кардиопатии, при които е изчерпан ефектът
на възможните помощните или функционални оперативни намеси. В тази група
попадат и пациенти с лечими в началото ВСМ, но при които е допуснато фатално
закъснение в провеждането на корекцията и са настъпили усложнения, които го
правят противопоказано. При тях е индицирана сърдечна или сърдечна и белодробна трансплантация. В момента тази оперативна техника главно по немедицински
причини се прилага по изключение у нас и няма да бъде дискутирана. За щастие тези
случаи са твърде редки и в крайна сметка над 95% от показаните за оперативно
лечение пациенти у нас го получават или имат възможността да го получат в необходимия обем.

д е т с к а к а рд и оло г и я

фиг. 28

фиг. 29
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ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Отговорът не е категоричен: може би да, а може би не?
От какво зависи вашият отговор:
- липса на общоприета концепция: изчерпателна, дългосрочна КР или двигателно
активиране;
- наличие или липса на познания за патофизиологията при усилие;
- наличие или липса на методики за оценка на всички звена на физическата дееспособност;
- познания за психологичната мотивация на болните;
- икономическа осигуреност на болния и рехабилитационния тим;
- организационни форми на рехабилитационния тим – болнична, амбулаторна, курортна рехабилитация;
- реални възможности за повлияване на качеството на живота на болния.
Вместо поглед само към сърцето, кардиологичната рехабилитация (КР) се стреми към оптимално лечение на всички жизнени и емоционални дефицити. Като сбор
от дейности, тя е групов проект с най-висока медицинска, психологична и социална
специализация.
Реалистични ли са съвременни цели на КР? Велики физиологични, епидемиологични, клинични, психологични и социални открития и подходи обосноваха пости(=220 - възраст)

PaO2

S.A. дисфункция

Hgb концентрация

лекарства (β-блокери)

SaO2

Белодробни фактори
• Дифузия
• Вентилация
• Перфузия
FiO2

VO2 max = (СЧ max x УО max) x (CaO2 max - CvO2 max)
Генетични фактори
• Сърдечен обем
Условни фактори
• Контрактилитет
• Преднатоварване
• Следнатоварване

Мускули
• Ензими
• Тип фибрили
• Миопатии
• Ендотелна функция
Капиляри

Болестни фактори
• Камерна кинетика
• Камерна функция
• Клапна функция
Фиг. 1. Определители на VO2 max (Wmax)
ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?
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жимостта на рехабилитационните цели. Една по една, различните роли на рехабилитацията се интегрираха в клиничното лечение на сърдечно болните. И днес
рехабилитацията е най-доброто кардиологично лечение.
Основен тласък за развитие на КР дадоха физиологичните проучвания на физическото усилие. От покой до maxимално усилие беше подробно проучена механиката на транспортната система на кислорода.
Символ на човешката работоспособност и физически капацитет стана аеробният капацитет VO2max , отразяващ индиректно вентилационните, хемодинамичните, метаболитните и работните определители на степента на човешката работоспособност (ФРК) (фиг. 1).
Аеробният капацитет VO2max e теоретичната граница за maxимална мускулна
работа – VVmax (ФРК). Това maxимално ниво е индивидуално високо или ниско и достигането му е индивидуално поносим или непоносим физиологичен или патологичен
стрес. За оценка на рехабилитационния потенциал VO2max е практически най-информативният етапен показател на хода на болестта, много по-чувствителен от ФК
по НЙКА (фиг. 2).
Аеробният капацитет (VO2) e пропорционален на мускулната сила и на мускулното напрежение и работа (VVmax). Тази корелация е почти функционална и е основа
за екстраполация на VO2 спрямо W.
Калорийният израз на VO2max (ксаl/min) дава възможност за сравняване на индивидуалния VO2max (или Wmax) към таблиците за калориен еквивалент на всякакви дейности, които се позволяват или забраняват на болните (фиг. 3, табл. 1, 2).
Степента на VO2 и Wmax в отделни популации корелира с епидемиологията на
ИБС и артериалната хипертония.
Изследваните от нас възрастови кохорти здрави нетренирани лица показва
висок дефицит на ФРК. Ниският ФРК следва да се разглежда като рисков фактор!
Аеробният дефицит на българите корелира с високия сърдечен морбидитет.
Главният определител на VO2max е сърдечният дебит (СЧ по УО).
VO2 = СЧ x ударен обем x (АV)О2
Физическото усилие има различни физиологични нива в зависимост от СЧ, УО,
анаеробния праг, нивото на лактата.
Физиологични нива на физическо усилие
1. Базално равнище на покой СЧ< 90/ мин.
METS

PHASE I

PHASE II

PHASE III

ML O2 kg/min

9

NYHA CLASS

31.5

8

A

7

28.0

I

24.5

6

B

5

21.0

II

17.5

4

C

3

14.0
10.5

2

7.0

1.6

5.6

III

IV

Фиг. 2. VO2 max – международен стандарт за физическа годност при здрави и сърдечноболни
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2. Усилие с неограничена адаптация СЧ< 130/мин.
3. Усилие с ограничена адаптация СЧ< 170/мин.
4. Усилие с дезадаптация СЧ> 170/мин.
(И. Илиев, 1979)
Това са нива с различен модел на циркулаторна адаптация!
При усилие с неограничена адаптация дебитът се регулира от УО (тренирани)
или СЧ (нетренирани, болни). VO2 не зависи напълно от външната работа (преразход
на VO2). При усилие с ограничена адаптация дебитът се регулира от УО и СЧ или
само от СЧ (нетренирани и болни). VO2 зависи от външната работа – W. При усилие
НРБ - физически нетренирани мъже - калориен еквивалент
6
7
8
9
10
11
12
kcal/min max

15-19г.
20-29г.
30-39г.
40-49г.
50-59г.

kcal/min
OOR 170k

13-14г.
15-19г.
20-29г.
30-39г.
40-49г.
50-59г.

kcal/min
40

150 W
100 W
50 W

35

30

25

20

15

10

5

0

Аеробен дефицит, %

МЪЖЕ
VO2 (ml/min) VO2 (ml/kg/min) VE (l/min)
Пулс
R
RR
3.17 (0.36)
42.4 (5.5)
120.6 (18.2) 195 (6)
1.25 (0.07) 232 (16)
2.95 (0.41)
38.7 (5.7)
125.9 (28.0) 196 (7)
1.23 (0.12) 236 (19)
2.78 (0.26)
37.4 (5.4)
105.9 (19.5) 184 (8)
1.18 (0.06) 226 (15)
2.59 (0.28)
30.7 (3.8)
98.6 (14.7) 176 (10) 1.17 (0.07) 226 (14)
ЖЕНИ
20-29
20
2.07 (0.32)
34.7 (4.0)
78.3 (15.0)
194 (8)
1.19 (0.08) 214 (17)
30-39
19
1.83 (0.24)
29.9 (3.8)
74.7 (14.0)
186 (7)
1.20 (0.12) 201 (22)
40-49
18
1.71 (0.18)
28.2 (4.5)
67.4 (13.6)
181 (8)
1.19 (0.07) 214 (17)
50-59
19
1.60 (0.17)
26 3 (3 6)
54 7 (17 3) 174 (10) 1.18 (0.24) 213 (18)
Табл. 1. Нормални стойности на VO2 max и W max. Изследваните от нас 1500 здрави мъже и
жени показаха относително висок аеробен, хронотропен и работен дефицит спрямо чуждестранни норми. /И. Перчев, Д. Шишманова,1980/
Възраст
20-29
30-39
40-49
50-59

n
19
17
17
19

Възрастова
Аеробен физически
Механична
сърдечна работа
група
капацитет
работоспособност
Години
VО2
W/мин
честота (СЧ)
ДП
18.42 (1.23)
42.84 (2.06)
237.5 (29)
189.92 (8.06)
3864 (405)
21.18(1.70)
40.65 (4.98)
258.0 (36)
187.45(15.28)
3458 (482)
27.00 (1.67)
34.56 (4.25)
197.0 (41)
174.0 (10.83)
3504 (470)
32.33 (1.99)
30.83 (5.97)
167.0 (45)
169.0(16)
3246(481)
37.00 (1.44)
30.72 (5.54)
170.0 (36)
177.0(12)
3468 (453)
41.63(1.42)
29.73 (6.02)
153.0 (36)
170.0(12)
3210(412)
47.00 (1.45)
28.43 (4.14)
150.0 (33)
161.0(18.86)
31.58(453)
52.00 (1.42)
26.72 (5.36)
145.0 (39)
154.0 (17.07)
2998 (524)
57.50 (0.20)
27.31 (5.66)
135.0 (36)
150.0(14.11)
2938(613)
Табл. 2. Стандартен ергометричен капацитет на физически (N=503)
ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?
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Фиг. 3. Физически нетренирани мъже - калориен еквивалент (И. Перчев, 1980)

Методика
Стъпаловиден прогресивен, спироергометричен тест на велоергометър или
тредмил
o	 до достигане на 85% от СЧ max стандарт
o	 директни показатели: СЧ, САН, ДАН, ДП (СЧ x САН) W, VO2, VCO2, респирации
o	 производни показатели: VO2/кг, RQ, (VCO2 : VO2), W/кг, W/СЧ, W/ДП, W/VO2, ДП/ VO2
o	O2 - пулс, МЕ%.
Субективното възприемане на физическото усилие е съответно на зоните на
сравнително ниска, средно висока и висока сърдечна честота и на ниско, средно и
високо обременяване W. Болните се обучават да отчитат субективно усилието
чрез скалата на Борг.
Степен на субективното възприемане на физическото усилие по G. Borg (СЧ/10
спрямо усета).
(Scand. J. Rehab. Med. 1970)
6- 7 извънредно леко усилие
8- 9 твърде леко усилие
10- 11 предимно леко усилие
12- 13 отчасти тежко усилие
14- 15 тежко усилие
16- 17 много тежко усилие
19- 20 извънредно тежко усилие
2500

ФРК 170 к на болни след миокарден инфаркт
в сравнение с МФРК на чифтни контроли
здрави мъже /n=184/
50

r=0.55

2000

Ергометрично нелимитирани /n=95/
Ергометрично лимитирани /n=89/

40

1500
VO2, ml/min

VO2, ml/min
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с дезадаптация (VO2 max, Wmax) дебитът зависи само от СЧ и степента на нарастване
на лактата и анаеробния праг: експоненциален растеж на VE и спиране или пречупване на растежа на VO2.
Криволинейното отношение на VO2 и дебитът спрямо външната работа W
винаги поставя въпроса за наличие на функционално неравностойни звена от системата на О2 транспорт (фиг. 4).
Клиничната спироергометрия е основна методика за управление на кардиологичната рехабилитация. Съществуват много методики в две основни разновидности:
с директна оценка на VO2 или без директна оценка с възможност за екстраполация
на VO2 от достигнатата СЧ и достигнатото работно напрежение W.
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ЕРГОМЕТРИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ РАЗГРАНИЧАВАТ БОЛНИ:
с висок VO2 (W)max , без ЕКГ-данни за миокардна исхемия и АП - норма.
с висок VO2 (W) max , с патологично лимитиране – скрита патология.
с висок VO2 max и нисък Wmax , нелимитирани , с ниска МЕ (VO2 /W) – нетренирани.
с нисък VO2 (W)max - патологично лимитирани – високо рискови болни или със
ССН.
- с нисък VO2 (W)max- нелимитирани – нетренирани.
Разграничението е клинико-функционална основа за подбор на различни рехабилитационни програми: радикално инвазивно лечение, частично или пълно физическо
активиране, професионално възстановяване или инвалидност, дозиране на физическа тренировка и лекарства (фиг. 5).
Артериално-венозната разлика за О2 (АV)О2 отразява степента на тъканна консумация на О2 и зависи от дисоциационната крива на Нв, сърдечния дебит и вазодилатацията в мускулите, рН. В хода на усилието се увеличава, а при върховата
хиперкинетика на сърдечния дебит спада.
При ССН сниженият дебит се компенсира отчасти от повишена (АV)О2 = помощ от “периферното сърце”. В хода на лечението поддържането на силна мускулатура осигурява висок тъкънен дифузионен капацитет за О2.
Първият от основните определители на VО2 max е maxималната сърдечна честота
- СЧmax. Тя се снижава възрастово или по патологични причини. Когато отслабва сърдечната функция или мускулатурата тя се ускорява непропорционално на VО2 и W.
Нехомогенно нарастване на СЧ в хода на maxималното усилие е израз на нееднородната регулация на О2 транспорт: в едни лица СЧ е доминираща в регулацията на
дебита, в други е допълваща. При сърдечноболни СЧ не винаги е решаваща за сърдечния дебит и често е нервно-ендокринно или мускулно ускорена – “хиперкинетичен синдром”. Съвременната бета-блокада, ивабрадина и физическата тренировка
уравновесяват пропорциите: увеличава се миоглобинът и намалява симпатикотонията (фиг. 6).
ВТОРИЯТ ГЛАВЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА СЪРДЕЧНИЯ ДЕБИТ
ПРИ УСИЛИЕ И VO2(W)max Е УДАРНИЯТ ОБЕМ (УДАРЕН ИНДЕКС)( SV, SI).
В покой и при усилие промените му зависят от много фактори: генетични, от
белодробния резервоар (преднатоварване), от насрещното съдово съпротивление
(следнатоварване), от контрактилитета на миокарда и функцията на сърдечните
клапи, от ритъмната функция, от големината на сърдечните кухини, от нервно-ендокринни стимули, от вида сърдечно увреждане и особено много от нивото на усилие.
В зависимост от влиянието на посочените фактори, индивидуалната адаптация на сърдечния дебит зависи от типа на промени на ударния обем при физическо
усилие:
ТИП А ПРОМЕНИ - прогресивно нарастване на ударния индекс;
ТИП В ПРОМЕНИ - начално нарастване и последващо плато на ударния индекс;
ТИП С ПРОМЕНИ - ненарастване или по-рядко спадане на ударния индекс.
Основни фактори, определящи ударния индекс:
1. Миокарден контрактилитет - dp/dt = първа производна на левокамерното налягане.
Корелира с W max и СЧmax. При ССН липсва корелация.
2. Ударният индекс, респ. ударният дебит, зависи от преднатоварването: от притока на кръвен обем от белодробното кръвообращение.
Нормално с увеличение на сърдечния дебит съдовото съпротивление в белите
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дробове се снижава и се увеличава обемът на сърдечно пълнене и нормално РСР
спада.
Нормално левокамерното пълнене при различен обем не води до голямо повишение на левокамерното крайно диастолно налягане. Повишението на ЛККДН е свидетелство за исхемично или структурно увреждане на миокарда и миокардната
релаксация.
Преднатоварването на лявата камера може да се оцени с помощта на доплерехография.
Митралният кръвоток показва специфични белези на смутено протичане
при:
- влошена левокамерна релаксация;
- при ограничено левокамерно пълнене (псевдонормално);
- при ограничен левокамерен обем или притискане.
Левокамерният крайносистолен (ЛККСО) и крайнодиастолен (ЛККДО) обем при
усилие нормално намаляват. Увеличават се при ССН и АП. Оценката на динамиката
на обемите е възможна с ТТЕ при усилие.
3.	Фракция на изтласкване (КДО-КСО) и фракцията на скъсяване (КДД-КСД)
КДО/КД Д, представени в проценти, са съвременни чувствителни показатели
за оценка на сърдечния дебит при усилие. Ехокардиографският контрол на усилието
настоятелно все повече се използва за повишаване на сензитивността на ергометричната оценка. Нарастването на фракциите е сигурен белег за нормалност.
Систолното артериално налягане (САН) при усилие расте пропорционално на
VO2 и VV. Рязкото повишаване е патологично, а обратното, непропорционално, но
малко нарастване означава или висока нормалност, или сърдечна слабост – зависи
от клиничния контекст. Диастолното артериално налягане (ДАН) при усилие при
физически тренирани лица спада (дори до 0 тон), при нетренирани леко се покачва,
но по-често нараства значително и е белег на скрита артериална хипертония.
При нетренирани лица динамиката на САН при усилие съответства предимно
на динамиката на сърдечната честота (преобладаващ симпатиков произход).
При сърдечно болни успоредно с нормалната динамика се регистрират хипер- и
хипокинетична динамика.
Третият главен определител на сърдечния дебит е артериалното налягане,
двойното произведение – САН х СЧ и периферното съдово съпротивление (отношението налягане: сърдечен дебит) (ПСС).
САН, ДП, ПСС определят сърдечната работа, и особено важно, определят ми-
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Оценка на патофизиологичните ефекти с доказана благоприятна връзка
с рехабилитацията:
честота на ИБС, усложнения и болестни рецидиви
оптимизиране на сърдечната функция и ОПСС, “периферно сърце”
повишен ФРК и дееспособност, вентилация
разпределение на кръвотока, продукция на NO (shear stress), коронарна функция
вазодилатативни субстанции, кръвен обем и еритроцитна маса
съсирваемост и хемоконцентрация, оксидативен стрес
натриуретичен хормон, ендорфини, ЦНС – ендокринни функции, въглехидратен толеранс, тегло, дислипидемия
аритмогенен праг, RR-вариабилитет
анаеробен праг и кръвен лактат
ставни функции, подвижност, субективна самооценка (Рееl)
ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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окардната О2 консумация - MV02, респ. миокардния контрактилитет.
Съществуват следните производни зависимости:
1. Двойно произведение – миокарден контрактилитет
Тази линейна зависимост е най-важна в практическата рехабилитация: който
достига високо ДП без патологични симптоми и признаци, има “добро сърце” и
нормална MVO2. Най-важен показател на хемодинамичния стрес!
2. Периферното съдово съпротивление (АН:Q/АН:Q) нормално спада успоредно на нарастването на VO2 и W. Това е биологична целесъобразност за средното АН=ДАН+0.43(САН-ДАН).
Физическо усилие съпроводено със спадане на ДАН свидетелства за ниско
ПСС и добър регионален кръвоток. Тази цел на физическата тренировка, както
и медикаментнознто лечениe, цели повишена вазодилатация и таргетна протекция.
Клиничните и функционалните класификации на СЗО и НЙКА не са достатъчно чувствителни за оценка на ФРК и отделните функции на VO2 max.
В различните функционални класове след ергометрично изследване се оказват лъжливо нормални и лъжливо патологични лица. Клиничните класификации са
начален подход за подбор на болните в различните страни. Достигане на основната цел на КР – мaксимално възможно индивидуално възстановяване, се постига с
възможно най-добър диагностичен и ергометричен набор.
Зависимостта на ДП и V02 (W) max е практически най-информативният критерий за сърдечна годност. Обикновена работна проба: W – СЧ – САН – ЕКГ е достатъчен функционален набор за управление на рехабилитацията и прогнозата.
Кохорта от здрави и болни след ОМИ лица с нисък работен капацитет и висок
хемодинамичен стрес (високо ДП) се нуждаят от хитотензивно лечение и физическа тренировка.
Клинико-функционалната, ехокардиографската, ергометричната оценка и
определянето на класическите и новите първични и вторични рискови фактори
позволяват яснота между пропорциите на остатъчно здраве и болеста. Заедно
с психо-социалната оценка и интервенция, те позволяват съвременна вторична
профилактика, която е днешният смисъл на рехабилитацията.
Традиционната оценка на ефектите на КР сочи:
смъртност –снижение 20-25 %
G. Oldridge реинфаркт – снижение 10 %
P. O` Connor внезапна смърт – снижение 37 %
P. L. Tilkemeier ФК и ФРК – повишение с 15-25 %
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Как се оценява ефекта на КР върху качеството на живота?
Като сумарен показател, КР оценява физическите, социалните, емоционалните, интелектуалните и професионалните функции, задоволството от труда и
свободното време, семейната среда, секса, отношенията в обществото, икономическата полза.
Физическите функции се оценяват с профилирани инструменти:
- NYHA functional evaluation, 1974
- Specific Activity Scale, Goldman, 1981
- Rose Chest Pain Questionnaire, 1986
- Canadian Cardiovascular Society Classification, Campeau, 1976
Личностните функции и отношенията със средата изследват други инструменти:
- Nottingham Health Profile, Hunt SM, 1985
-	Quality of Well Being Scale, JWW Bush, 1984
- Sickness Impact Profile, Bergnev M, 1981
Икономическият ефектът на КР се оценява като:
- Пари, вложени от здравеопазването и болните.
- Пари, спечелени от по-ранното стабилизиране и ресоциализация.
- От избегнати усложнения.
При анализа “cost-benefit” резултатите се измерват в години удължен живот.
При анализа “cost-effectiveness” резултатите се измерват в годините спечелен
труд.
При анализа “cost-utilities” резултатите се измерват в годините, преживени с
добро качество на живота и материални доходи.
Пет години медицински грижи по програмата на КР струват средно 68 % от
разходите на 5 години неструктурирани грижи. Всеки рехабилитиран болен има повисок личен доход в следващите 6 месеца (фиг. 7).
Икономически и психологични фактори наложиха амбулаторната рехабилитация като предпочитана. Междуболнични рехабилитационни центрове заместват
нуждата от рехабилитационни клиники. Независимо от организационната схема, навсякъде е възможна рехабилитация, ако тя се индивидуализира по фаза на заболяването, етапна и крайна цел на принципа: рехабилитация на кого, защо, кога, как и къде ?
КР – на кого и защо?
Фактори, които препятстват развитието на рехабилитацята
-	Корпоративното реструктуриране на здравеопазването като реакция на непрекъснатото оскъпяване на здравната помощ, съчетано със скромно повлияване на основните здравни показатели на населението. Съкращаването на
болничните и амбулаторните разходи от ЗОК увеличава броя на болните без
достъп до КР.
- Пренасочване на големи разходи в амбулаторното здравеопазване, където качеството има екстензивно, а не интензивно развитие.
- Пренасочване на големи здравни инвестиции в елитни болници, което създава
впечатление за КР като елитно лечение.
- Световният икономически спад, ниската професионална сигурност и спадащата трудова заетост при парадоксален бум на развитие на технологията.
- Предприемачите купуват здравни служби, но се интересуват от бързи доходи
без инвестиции в качеството. Лекарите са изолирани от вземането на решения и обикновеният лекарски кабинет остава в миналото. Следи се времето на
лекаря с болния, броя консултации и хоспитализации, стойността на изследва370
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нията, без да се отчита качество.
- Няма формална инфраструктура на КР.
-	Липсва мотивация на лекарите, които прилагат кардиологична рехабилитация.
Промени в целите и методологията на кардиологичната рехабилитация:
- Всестранната специализация на кардиологичното лечение, функционалната
оценка, психо-социалното асистиране акумулират огромна информация, която
недостатъчно се асимилира и използва и за много лекари остава извън хоризонта и практиката.
- Специализацията сочи обединение на клиничната кардиология и програмите за
физическо и психо-социално активиране на функциите на болния до степен на
тотално лечение.
-	Единствено КР позволява реални дългосрочни цели в лечението и реално отчитане на лечебните ефекти. Извън нея остават маси от болни с фалшив
контрол на АХ, на ССН, коронарната функция и дизритмия, често и с фалшиво
висока или ниска инвалидност, психо-социална изолация.
- Все повече изолирани форми на КР – физическа тренировка, водолечение, психотренировки, се възприемат като елементи на патофизиологичното и патоетиологичното лечение. Физическото активиране превъзхожда вазодилататорите при ССН .
- Болестта налага възприемане на “нова роля” от болния, изграждането на която е немислимо без екипната компетентност в рехабилитацията.
- Вече 60 години КР се стреми да изгради своята архитектура от разпокъсаните усилия на множество здравни, психологични, професионални и обществени
структури за постигане на оптимално отношение човешки функции – човешка
дейност – човешки интереси. Преобладаващото обществено безучастие у нас
остава архитектурата недовършена.
Организацията на КР в центрове създаде в богатите страни перфектни примери за тотални здравни грижи. Те се оказаха значително бреме за ЗОК и все повече
зависят от кешови болни. Други, също богати страни, отрано възприеха амбулаторния модел за КР и вероятно той ще е реалната надежда за по-широко развитие
на КР. Високо специализирани рехабилитационни центрове на пазарен принцип и отчасти договор със ЗОК ще се запазят за методични нужди за по-диференцирани болестни контингенти и елитни болни. Но основата ще бъде т. нар. “home based CR”,
при която все по-успешно достига структурирана и контролирана КР, с определена
цел, достигана с индивидуални етапни програми.
Развитието на амбулаторната КР зависи не само от ръководителите на амбулаторните служби, още от тяхното коопериране с болничните центрове на функционален принцип чрез “рехабилитационни пътеки”. Няколко болници в Англия имат
общ болничен рехабилитационен център, който кооперира множество амбулаторни екипи.
- Въпреки технологичния бум в медицината, съществува дефицит и нестабилност в здравната система: болните се изписват от болниците по-рано, без
осигурена адекватна рехабилитационна програма. Това е причина за усложнения
и загуба на ефекта от болничната фаза на лечение. Повишената осведоменост, обучение и изисквания на болните биха спомогнали за включването им в
рехабилитацията.
- Медицинската сестра е възможната връзка на болния с рехабилитационния тим.
Тази нова роля на сестрата е съпроводена и с нов тип обучение. Шведските
“nurse`s hospitals” за болни, изписани след остра ССН, са добър еталон за това.
-	КР се организира от обединение на съществуващи здравни и социални струк-
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тури на групов принцип и на тази основа, сменя отношенията лекар-пациент:
патерналистичният подход на миналото се сменя с автономния модел на партньорство. Издигането на личностното участие на болния е един от най-плодотворните приноси на КР.
Изграждането на хоризонтални и вертикални връзки между участниците в
рехабилитационния тим е символ за съвременен организационен успех в здравеопазването.
Изводи
КР не е изцяло нов процес, а е резултат от развитието на серии от диагностично-лечебни подходи, обединени в прогресивен алгоритъм за достигане на maxимално възможни здравни цели.
Диверсификацията на рехабилитационните понятия, профилактика, лечение,
психо-емоционална защита, икономически интерес и много други развиват главната
цел – запазване на човешките ресурси.
Половинвековни бариери препятстват прилагането на КР: обичаи, закони, медицинско обучение, лекарски интереси, неосигурена издръжка на здравни грижи с голям
обем, изисквания за професионално перфекциониране и дълготрайни грижи, романтичния престиж на инвазивната кардиология и кардиохирургията, липса на единен
обществен интерес, гасят интереса на младите лекари към рехабилитацията.
Учебните програми за студенти и специализанти недостатъчно застъпват
стандартите на КР, а ЗОК не поставя стратегически лечебни цели за достигане.
Младите лекари не се готвят по амбулаторни програми за първична и вторична
профилактика на сърдечно-съдовия риск и с неохота ги прилагат като тотална грижа за сърдечно болния. Липсва организационен континуитет между клинична и амбулаторна рехабилитация, както и никакво желание за екипна работа. Скъсяването
на болничния престой се последва от рехабилитационен вакуум.
За много лекари у нас, включително и кардиолози, КР се явява бяло петно. Както
навсякъде, така и у нас, рехабилитационният вакуум се запълва, стига да има с какво, и ако предварително се създаде интерес към проблем, породен от практически
и икономически подбуди.
В условията на пазарна икономика, където има пари, ще има и специалисти. А
пари ще има рехабилитационно звено с регламентирани приходи. Приходи ще има,
ако дейността му е доходоносна за тези, които дават медико-социалната поръчка и
са заинтересовани да превръщат медицинския ефект във финансов доход (държавни и общински програми, здравни застраховки, ведомствени инвестиции, неформални обществени структури).
КР у нас ще има успех, ако болните се превърнат в мотивиран, обучен изпълнител, поемащ по-голяма част от отговорността за своето здраве.
Роля на движеща сила се пада на нормативна база на КР, осигуряваща:
- ръководства за КР;
- университетско обучение по КР в рамките на кардиологичната специализация;
- болнична и амбулаторна организация и екипни проекти;
- формални връзки на екипите с налични социални, професионални, трудово-законодателни и ТЕЛК структури, неформални организации;
- формиране на пътеки на ЗОК за тримесечна рехабилитационна програма на
високо-рискови болни;
- организация за използване за нуждите на КР съществуващите структури в
ДКЦ и създаване на междуболнични амбулаторни рехабилитационни екипи.
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ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ПАЦИЕНТИ С ИБС
И ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ
д-р Елена Алексиева, д-р Ангел Василев,
д-р Александър Ценев, д-р Росица Стефанова
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя,
Национална кардиологична болница

Цел на проучването
Оценка на ефекта от ранната следоперативна рехабилитация при пациенти с
ИБС и левокамерна дисфункция (ФИ под 40%) след аорто-коронарен бай-пас. Разглеждат се клиничният ефект на рехабилитацията, хемодинамичните параметри на пациентите и неинвазивната ехографска оценка на левокамерната систолна функция.
В проучването се анализиратат резултатите при 46 пациенти на средна възраст 60,5±9 г., от които мъже 38 (83%) и жени 8 (17%). Всички пациенти предоперативно са с клиника на ангина пекторис, функционален клас по НИХА III – 32 пациенти
(70%) и IV – 14 пациенти (30%). При всички тях ангиографски оценената предоперативна ЛК ФИ е под 40%. С едноклонова болест са трима от пациентите - (6,5%),
двуклонова болест е установена при 7 пациенти (15,2%), а при всички останали 36
пациенти (78,3%) е установена триклонова и многоклонова болест. В групата се
установяват и пациенти със съпътстваща митрална недостатъчност над I степен -14 (30%), от които при трима е налице високостепенна –���������������������
��������������������
III степен митрална
недостатъчност. Съпътстваща хемодинамично значима аортна клапна лезия е установена при двама пациенти.
По отоношение на рисковия профил на пациентите е важно да се отбележи
множеството и комбинацията на рискови фактори в групата. Пациенти само с
един рисков фактор, най-често АХ, са 6 (13%), комбинация от два големи рискови
фактора са установява при 13 пациенти (28%), комбинация от три рискови фактора има при 14 пациенти (31%), а комбинация на повече от 3 рискови фактори имат
13 пациенти (28%). Според относителния дял на наличните рискови фактори пациентите се разделят както следва:
ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ИБС
И ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ
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Ранната следоперативна рехабилитация е изключително важен етап от лечението на пациентите след хирургична реваскуларизация (аорто-коронарен бай-пас),
особено при наличие на понижена левокамерна систолна функция. Оптимално бързото подобряване и възстановяване на физическата активност трябва да се възприема като неделима част от комплексното лечение на този вид пациенти.
Отделението по кардиологична рахабилитация към НКБ е разкрито на територията на гр. Банкя. Притежава разгърната площ 7 000 кв м и 50 легла за лечение
и рехабилитация на болни след сърдечно-съдови интервенции и миокарден инфаркт.
Пациенти, постъпващи с тежка систолна левокамерна дисфункция (ФИ под 40%)
след сърдечни операции, изискват диференциран подход и индивидуализирана рехабилитационна програма, които да отчитат специфичните особености на групата.
В настоящото проучване споделяме опита на отделението в рехабилтационния процес на група пациенти, постъпили от кардио-хирургичните клиники в София.

Рисков фактор
Артериална хипертония
Захарен диабет
Хиперлипопротеинемия
Тютюнопушене
Затлъстяване (ВМI >���
����
30)

Брой пациенти
40
21
34
17
6

%
87
46
74
37
13

С един преживян МИ са 13 пациенти (28%). С повече от един МИ са 17 пациенти (37%). Поради изразения дифузен характер на съдовата патология, в групата
попадат пациенти с други съдови инциденти - 13 (28%), от които:
o мозъчно-съдови – 11 (24%);
o периферно съдови 2 (4%).
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Давността на исхемичната болест при пациентите в групата е 6,4 години (от
една до 17 години). Предшестващи настоящата операция интервенции са извършени при трима пациенти, от които при един предшестващ АСВ 12 г. преди настоящата операция, а при давама РТСА (������
LAD���
).
Сегментни нарушения в кинетиката на ЛК се установяват в различна степен
при всички пациенти посредством ЕхоКГ и ЛВГ. При шест от пациентите (13%)
са налице оформени левокамерни аневризми, най-често с върхова локализация. Предоперативната ЛВГ показва следните средни параметри:
ТДО – 168 мл ± 55,7 мл
ТСО – 106 мл ± 43,1 мл
ФИ – 36% ± 4,3%
Оперативни данни – брой извършени графтове от два до пет, средно 3,25.
Артериални графтове (��������������������������������������������������������
LIMA����������������������������������������������������
)���������������������������������������������������
са осъществени при 44 пациенти (96%). В условията
на ЕКК са оперирани 44 пациенти (96%), без ЕКК - двама (4%). Комбинирани операции
са налице при осем от пациентите (17,5%), от които:
o АСВ+�������������������
MVR����������������
при 2 пациенти;
o АСВ+�������������������
AVR����������������
при 2 пациенти;
o АСВ+МИ анулопластика – 1 пациент;
o АСВ+ЛК аневризморафия – 1 пациент;
o АСВ+имплантация на РМ – 1 пациент;
Средният перстой в отделението по сърдечна хирургия е 10,3 дни – от 4 до 24
дни. Пациентите са раздвижени до 50 м ход по равно и поддържане на лична хигиена.
Особености на групата, изискващи специално внимание в процеса на рехабилитация
са:
o скорошна медианна стернотомия;
o наличие на периоперативен МИ при 8 пациенти (17,4%)
o наличие на значими плеврални изливи, изискващи евакуация, при 4 пациенти
(8,7%);
o наличие на перикардни изливи над 100 мл при 21 пациенти (45%);
o наличие на белодробни ателектази след апаратната вентилация при 8 пациенти (17%);
o развитие на бъбречна недостатъчност I–II степен следоперативно при 14
пациенти (30%);
o ръбцова некроза или обилна секреция от оперативната рана на донорния
крайник при 6 пациенти (13%);
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Изброените особености изискват комплексна програма на лечение и рехабилитация, която се характеризира със следното:
o индивидуализирана програма на раздвижване;
o лечение на основните клинични прояви на заболяването;
o контрол на водно-солевия баланс и корекция на диселектролитемиите;
o ранно откриване и повлияване на евентуално възникващите усложнения;
o контрол на рисковите фактори (вторична профилактика);
Среден престой на пациент в отделението за рехабилитация 13±5 дни.
Основният протокол, по които се извършва рехабилитацията на оперираните
пациенти, включва три фази, описани подробно по-долу:
I етап: 1-5 ден след операцията
1.	Изправяне до леглото в първите 24-48 часа.
2.

Упражнения, подобряващи дишането
• пасивни движения
• инхалации
• активни дихателни упражнения
• пасивни и активни упражнения за раздвижване на крайниците в легнало
положение с продължителност 5-10 мин, неколкократно повтарящи се
през деня.

3. Сядане на стол до леглото с постепенно увеличаване на продължителността.
4. При поносимост – извършване на лична хигиена.

1.	Изправяне с постепенно увеличаване на времетраенето и разходка в стаята.
2.	Разходка в коридора от 25 м до 200 м с бавно темпо (или 5-30 мин) с постепенно увеличаване на времетраенето според поносимостта.
3.	Коридор и изкачване на стъпала по схема № 1.
Схема № 1
1 ден
2 ден
3 ден
4 ден
5 ден
6 ден
7 ден

50 м
75 м + 3 стъпала
100 м + 6 стъпала
125 м + 9 стъпала
150 м + 12 стъпала
175 м + 15 стъпала
200 м + 18 стъпала

			
ЦЕЛ – СЧ да се покачи с до 20/мин над изходния и АН (систола) да не спада с
повече от 15 мм���
Hg�.
Да няма обективно - пребледняване, изпотяване, субективно - стенокардна симптоматика, задух и др.
4.	Комплекс ЛФК в седнало положение.
5.	Раздвижване на тредмил по схема № 2 до 200 м.
ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ИБС
И ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ
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II етап: 6-10 ден

Схема № 2 – раздвижване на тредмил
150 м - 10 мин с 1 км/ч без наклон
200 м - 5 мин с 1 км/ч и 5 мин 1,5 км/ч без наклон с проследяване на СЧ, АН и ЕКГ.

III етап: след 15 ден
1.	Раздвижване на тредмил по с схема № 3 до 400 м при поносимост.
Схема № 3
300 м - 10 мин с 2 км/ч без наклон
400 м - 5 мин с 2 км/ч и 5 мин 2,5 км/ч без наклон с проследяване на СЧ, АН и ЕКГ.

2.	ЛФК комплекс в изправено положение – при поносимост.
3.	Теренно лечение 500 м и 1000 м - без наклон с бавно до умерено темпо (40-80
крачки в минута).
Резултатите от ЕхоКГ оценка на ЛК систолна функция при пациентите предоперативно, в началото на рехабилитацията и при завършването й са описани в
долната таблица.
Предоперативно
Начало на рехабилитация (постъпване)
Край на рехабилитацията (изписване)

ТДО/мл
186,6�����
±55,7
150,8±43,6
150,6±42,3

ТСО мл
106,2±43,15
98,7±32,20
96,7±29,36

ФИ%
36,6±3,42
33,9±4,48
35,75± 4,80
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При отчитане на резултатите в края на болничния рехабилитационен период
сме възприели следните общо приети критерии за активност, въз основа на които
определяме ФК на пациента:
II ФК

- изкачване на три етажа
- терен 1000 м
- тредмил 400 м – 5 мин при 2,5 км/ч без наклон

III ФК

- изкачване на 1 етаж
- терен 500 м
- тредмил 200 м 5 мин при 1,5 км/ч без наклон

След приключване на болничния рехабилитационен цикъл се отчита следната
динамика във ФК на пациентите:
подобрение с 1 ФК – 42 пациенти – 92%;
подобрение с 2 ФК – 1 пациенти – 2 %;
без изменение на ФК – 3 пациенти – 6%;
влошаване на ФК, както и починали – няма.
Разпределено по съответните ФК, подобрението изглежда по следния начин:
от IV ФК в III ФК – 7 пациенти;
от III ФК във II ФК – 35 пациенти;
от IV ФК във II ФК – 1 пациент;
без изменение на ФК – 3 пациенти;
По време на провежданата рехабилитационна програма не са наблюдавани остатъчна или рекурентна АП, малигнени камерни аритмии, както и няма случаи на
внезапна смърт.
Съпътстващото рехабилитацията медикаментозно лечение е провеждано съобразно клиничните показания и описано по-долу:
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Брой пациенти
23
43
25
36
20
23
23

Относителен дял
50%
93%
54%
78%
43%
50%
50%

ИЗВОДИ
1.	Ранната следоперативна рехабилитация е изключително важен етап в лечението на пациенти с хирургична реваскуларизация (АСВ, особено при наличие на
понижена ЛК систолна функция).
2. Дозираното, контролирано и индивидуализирано провеждане на рехабилитация, съчетано с клинично наблюдение и лечение на пациентите, помага за ранното и ефективно повишаване на физическата им активност и подобряване
на психическото им състояние.
3. Повишаването на физическия капацитет в резултат на рехабилитационната
програма не корелира със значимо ранно подобрение на ЛК систолна функция,
оценена неинвазивно посредством ЕхоКГ, но има съществено значение за протичането на цялостния възстановителен процес на оперираните пациенти.
4. Оптимално бързото подобряване и възстановяване на физическия капацитет
трябва да се възприема като неделима част от комплексното лечение на тази
група пациенти.
5. Постоперативната рехабилитация представлява постоянен процес, който не
бива да се ограничава само в рехабилитационното отделение и не приключва
с дехоспитализацията на оперираните пациенти, а продължава в амбулаторни
и/или домашни условия, като се спазват принципите на приемственост и последователност.

ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ИБС
И ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ
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Вид медикамент
Сърдечни глюкозиди
Диуретици
АСЕ-инхибитори
Бета-блокери
Антиаритмици
Антиагреганти
Антикоагуланти

НАДКАМЕРНИ ТАХИАРИТМИИ
ПРИ РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД
ХИРУРГИЧНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ
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д-р Елена Алексиева, д-р Ангел Василев, д-р Александър Ценев
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя,
Национална кардиологична болница
Според формулировката на СЗО “Рехабилитация на сърдечно болни представлява сборът от дейности, нужни да повлияят благоприятно болестта, както и да
осигурят на болните възможно най-добри физически, психични и социални условия,
така че те да могат със собствени сили да запазят или възстановят при загуба
едно, доколкото е възможно, нормално място в живота на обществото. Рехабилитацията не може да се разглежда като изолирана форма на лечение, а е интеграл на
цялостното лечение.”
Кардиологичната рехабилитация е един динамичен, непрекъснато развиващ и
обогатяващ се процес. Възстановяването на физическия капацитет, премахването
на субективната симптоматика и повишаването на самочувствието създава възможности за възможно най-ранно връщане на пациента в неговата обичайна социална и работна среда.
ОКР е специализирано звено на НКБ в тази област. Тук постъпват от цялата
страна за рехабилитация пациенти след коронарни инциденти и значителна част
от болните със сърдечни операции. Това са тежко болни, чийто възстановителен
процес протича с множество проблеми и усложнения. В този аспект е необходимо
да се осъществява непрекъснатост и взаимовръзка между лечение, рехабилитация
и ранна вторична профилактика - да се изгради индивидуален подход към всеки един
пациент съобразно неговите кардиологични проблеми, функционално и психоемоционално състояние. Отчитайки всички тези особености, колективът натрупа значителен опит относно протичането на рехабилитационния процес при кардиологично
болните и в частност при пациентите след сърдечни опрации, който споделяме по
отношение на протичането и преодоляването на проблемите и усложненията във
възстановителния период, водещи до забавяне на темповете на рехабилитация и
променящи схемата на възстановяване. Тези промени изискват увеличаване на обема
на дейност в рехабилитационната програма, удължаване на процеса, а не рядко до
намаляване на очаквания краен резултат.
Обект на нашето изследване са надкамерните аритмии с негативен хемодинамичен ефект и начина на поведение при тях в периода на ранна кардиологична рехабилитация (5-30 ден) след хирургична реваскуларизация. Тъй като те са доста често явление
при болни със засягане на клапните структури на сърцето както в предоперативния
период, така и след сърдечна операция (протезиране или пластика), се разглеждат и
проследяват само пациентите след хирургична реваскуларизация в чист вид – т.е.
само аорто-коронарен бай-пас, като се изключват болните с комбинирани операции.
За периода от 18 месеца (01.01.04 – 30.06.05 г.) в ОКР са постъпили 501 пациенти, отговарящи на това условие. По време на кардиологичната рехабилитация са
възникнали и регистрирани 33 случая на надкамерни аритмии, които са имали негативен хемодинамичен ефект и са наложили провеждането на мероприятия по овладяването им в сектор за активно наблюдение и лечение.
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Относителният дял на тези пациенти е сравнително малък – 33/501 или 6,58% от
цялата група, но тежестта на нарушенията, изискващи бърза и адекватна намеса за
предотвратяване на влошаването на обективното състояние на болните и компрометиране на провежданата рехабилитация, определят значимостта на тези случаи.
При анализа на тези пациенти установихме следните данни:

II. Предоперативно състояние
• С предшестваща ангина пекторис (АП) от висок клас
o АП III ФК - 25 случая (75,75%)
o АП IV ФК - 8 случая (24,25%).
• Рискови фактори за ИБС
o в над 80% от случаите има съчетание на 3 и повече рискови фактори
за ИБС, като най-честите от тях са:
* Артериална хипертония
31 случая (93,93%)
* Дислипидемия
20 случая (60,60%)
* Затлъстване (ВМI >30)
17 случая (51,51%)
* Захарен диабет
14 случая (42,42%)
* Тютюнопушене
12 случая (36,36%)
• Преживян коронарен инцидент
o МИ без ST елевация
1 случай (3,03%)
o МИ със ST елевация
12 случая (36,36%)
o С повече от 1 МИ
6 случая (18,18%)
• С комбинирана съдова патология
o Мозъчен инсулт - 4 случая
(3 хеморагични и 1 исхемичен) (12,12%)
o ХАНК 2 случая (6,06%)
• Наличие на хронична бъбречна недостатъчност преди хирургичната интервенция - 4 случая (12,12%)
• Данни от ЕхоКГ преди операцията:
o среден ТДО - 127 мл
o среден ТСО - 63 мл
o средна ФИ - 50%
o хипертрофия на сегмент на ЛК (над 12 мм) - 22 случая (66,66%)
o сегментни нарушения на ЛК - 19 случая (57,57%), като в 2 случая има
съчетание със сегментни нарушения на ДК.
o Засягане на митралната клапа - регургитация до II ст – 14 случая
(42,42%).
o Големина на ЛП - 42 мм
• Регистрирана ритъмна патология преди сърдечната операция:
o Надкамерни тахиартимии - 2 случая (6,06%)
o Камерна екстрасистолия - 3 случая (9,09%)
o Брадикардия - 1 случай (3,03%)
• Данни от СКАГ и ЛВГ:
o Брой засегнати коронарни съдове
- един (съчетание с оформена ЛК аневризма) - 1 случай (3,03%)
- два - 9 случая (27,27%)

НАДКАМЕРНИ ТАХИАРИТМИИ ПРИ РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
СЛЕД ХИРУРГИЧНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ
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I. Разпределение по:
• Пол
o мъже - 27 (81,82%) o жени - 6 (18,18%)
• Възраст
o жени - ср. възраст - 65,33 год. o мъже - ср. възраст - 65,65 год.
Средна възраст за групата - 65,61 г.
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- три - 9 случая (27,27%)
- многоклонова - 14 случая (42,42%)
o Засягане на ствола – 12 случая (36,36%)
o ТДНЛК – 18 ммHg
Не съществува сигнификантна разлика в резултатите, получени при групата
болни с надкамерни аритмии и тези без ритъмна патология, с изключение на честотата на миокардна хипертрофия и повишеното ТДНЛК.
III. Оперативни и следоперативни данни:
• Брой поставени графтове:
o един (с ендоаневризморафия) - 1 случай (3,03%)
o два - 7 случая (21,21%)
o три – 17 случая (51,51%)
o четири – 7 случая (21,21%)
o пет – 1 случай (3,03%)
• Използване на артериален графт - 30 случая (90,90%)
• Прилагане на ЕКК - 29 случая (87,87%)
• Прилагане на IABP - 9 случая (27,27%)
• Продължителна употреба на катехоламини (над 48ч.) - 4 случая (12,12%)
• Периоперативен МИ - 10 случая (30,30%)
• Изливи:
o перикарден излив (над 100 мл) - 7 случая (21,21%)
o плеврални изливи - 8 случая (24,24%)
o плеврални и перикарден изливи - 7 случая (/21,21%)
• Фебрилитет с продължителност над 72 часа - 8 случая (24,24%)
• Рекурентна АП - 1 случай (3,03%)
• Хирургични проблеми, касаещи оперативната рана от стернотомия (ранева секреция, дехисценция на стернума) - 5 случая (15,15%)
• Анемичен синдром (Хб под 100 гр/л) - 6 случая (18,18%)
• Влошаване на бъбречна недостатъчност или развитие на нова такава
- 15 случая (45,45%)
• Чернодробна дисфункция (повече от трикратно увеличение на трансаминазите) - 4 случая (12,12%)
• Надкамерни тахиаритмии в ранния постоперативен период (от първи до
пети следоперативен ден):
o ПМ - 18 случая (54,54%)
o ПТ - 1 случай (3,03%)
IV. Данни при постъпватнето в ОКР:
• ЕхоКГ-показатели
o среден ТДО - 121 мл
o среден ТСО - 64 мл
o средна - ФИ 47%
o нарушение в сегментната кинетика - 25 случая (75,75%)
o митрална регургитация до II ст – 24 случая (72,72%)
o среден размер на ЛП - 46 мм
• Ниво на серумния калий под 4 ммол/л – 8 случая (24,24%)
• ХБН (креатинин над 130 мкмол/л) - 15 случая (45,45%8)
• Значими перикардни изливи (над 250 мл) - 14 случая (42,42%)
По време на провеждане на ранна кардиологична рехабилитация (от 5 до 30 ден)
в ОКР се регистрираха следните надкамерни аритмии с негативен хемодинамичен
ефект:

380

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

• Предсърдно трептене – 1случай (3,03%)
• Предсърдно мъждене – 32 случая (/96,97%) от които:
o остро предсърдно мъждене 14 случая (42,42%)
o пароксизмално предсърдно мъждене 18 случая (54,54%)

Терапевтично поведение.
• Приложени медикаменти:
o Кордарон и.в. – при 32 случая (96,97%). Приложени средни дози 600-750
мг (4-5 ампули) при пациентите с остро настъпило ПМ и 450 мг (3 ампули) при болните с ППМ, при които е имало предшестващо насищане
с Кордарон и.в.
o Ритмонорм – 1 случай поради наличие на противопоказание за Кордарон и.в. (в доза 2х70 мг болус през 15 мин и последваща перорална
терапия 3х150 мг като поддържащо лечение).
• Постигнати резултати:
o 30 случая на възстановяване на синусов ритъм
o 2 случая на постигане на контрол на СЧ.
Успеваемост от приложеното лечение 93,94%.
Въз основа на нашите наблюдения по проблема и изложените данни се оформя
становище, че съществуват две групи фактори при пациентите с надкамерни тахиаритмии в ранния възстановителен период след хирургична реваскуларизация в
чист вид:
1. Фактори с незначимо влияние върху честотата на поява на надкамерни аритмии с негативен хемодинамичен ефект:
o хирургични проблеми, касаещи оперативната рана от стернотомия;
o наличие на неоптимално коригиран анемичен синдром;
o плеврални изливи;
o чернодробна дисфункция (повече от трикратно повишаване на трансаминазите) и др.
2. Фактори, провокиращи появата на надкамерни аритмии с негативен хемодинамичен ефект по време на ранната рехабилитация след хирургична реваскуларизация:
o периоперативен МИ;
o влошаване на съществуваща или нововъзникнала бъбречна недостатъчност;
o хипертрофия на ЛК миокард;
o наличие на високо ТДНЛК;
o ниво на серумния калий под 4 ммол/л;
o размер на ЛП над 46 (следоперативно);
o наличие на значим перикарден излив (над 250 мл)
На базата на клиничния ни опит и в съответствие с общоприетите норми на
лечение смятаме, че бързото венозно насищане с Кордарон (при липса на противопоказание) с последваща перорална терапия с Кордарон е най-ефективният метод
за борба с надкамерните аритмии, възникващи в ранния рехабилитационен период
(5 до 30 ден).
НАДКАМЕРНИ ТАХИАРИТМИИ ПРИ РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
СЛЕД ХИРУРГИЧНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ
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Медикация, на фона на която се развива ритъмната патология:
o Кардиотоник
4 пациенти (12,12%);
o Диуретици
18 пациенти (54,54%)
o АСЕ-инхибитори
22 пациенти (66,66%)
o Бета-блокери
28 пациенти (84,84%)
o Кордарон
16 пациенти (48,48%)
o Аспирин, антикоагулант или комбинация са получавали всички болни.

ЧЕСТОТА И ЕВОЛЮЦИЯ НА
ПЕРИКАРДНИТЕ ИЗЛИВИ ПРИ
ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА
ОПЕРАЦИЯ В ПЕРИОДА НА РАННА
КАРДИОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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Д-р Елена Алексиева, д-р Александър Ценев, д-р Ангел Василев
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя
Национална кардиологична болница
Изхождайки от изключителната важност на ранния рехабилитационен период
след сърдечна операция за оптимално бързото възстановяване на физическия капацитет на оперираните пациенти, в настоящото проучване разглеждаме едно от
най-честите усложнения, водещи до забавяне на възстановителния процес.
Обект на вниманието ни е появата и еволюцията, както и терапевтичните
подходи при следоперативните перикардни изливи в периода от 5 до 30 ден след
извършена сърдечна операция.
В отделението по кардиологична рехабилитация към НКБ, което е най-значимото в национален мащаб, извършващо този вид дейност, се рехабилитират пациенти от четирите водещи кардиохирургични центрове в България, което е предпоставка за натрупване на значителен опит в диагностиката, проследяването и
лечението на всички следоперативни усложнения, в това число и на перикардните
изливи.
Настоящото проучване се базира на 6-месечен период (от месец януари до месец юни 2005 г. включително), в който през отделението са преминали 333 наскоро
оперирани пациенти.
Неголемите, без хемодинамична значимост перикардни изливи са честа следоперативна находка. Те изискват системен клиничен и ехокардиографски контрол
и обичайната им еволюция на фона на лечение с НСПВС (при липса на противопоказания) се свежда до постепенна пълна резорбция при повечето пациенти.
Съществува мълък процент изливи, които поради редица фактори, разгледани по-долу, еволюират към увеличаване, изискват активен терапевтичен подход, а
част от тях бързо придобиват хемодинамична значимост и налагат своевременна
евакуация.
Общият брой оперирани пациенти (333) се разделя както следва:
Аорто-коронарен бай-пас
Клапно протезиране
Аорто-коронарен бай-пас и клапно протезиране
Корекция на междупредсърден дефект

брой пациенти
161
141
26
6

От тях с перикардни изливи са 178, съставляващи 56% от всички пациенти,
постъпили за рехабилитация, разпределени по следния начин:
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брой пациенти
95 (50,5%)
79 (42%)
16 ( 8,5%)
76 (40,5%)
17 (9%)

При 10 пациенти (5,3%) перикардният излив е нараснал значително, придобивайки негативно хемодинамично влияние, което е наложило евакуация посредством
перикарден дренаж.
От тях с аорто-коронарен бай-пас са 4 пациенти, от които 3 са на лечение с антиагрегант и антикоагулант, 1 пациент е на лечение само с антиагрегант. Клапно
протезирани пациенти са 6.
Прави впечатление, че 90% от тази група са на лечение с антикоагулант или
антикоагулант + антиагрегант и при всички случаи се регистрира нарушение на
хемостазните показатели с INR > 4, без това да е свързано с предхождащо предозиране на антикоагуланта.
Обяснението на този факт е свързано от една страна с приема на медикаменти, потенциращи действието на антикагулантите, и от друга – с преходна
чернодробна и бъбречна дисфункция, характерна за пациентите в ранния следоперативен период. Така например при много оперирани болни поради поява на комплексна
камерна екстрасистолия или пристъпно предсърдно мъждене се налага интравенозно насищане с Кордарон, което в комбинация с антикоагулант довежда до потенциране на ефекта и удължванане на протромбиновото време.
В други случаи включване към терапията на антибиотици (по-често при клапно
протезирани пациенти), води до промени в метаболизма на антикоагулантите и до
забавената им екскреция посредством влошаване на бъбречната функция.
При малка част коронарно оперирани болни с хиперурикемия употребата на
Алопуринол в съчетание с антикоагулант довежда до промени в хемостазата.
Не на последно място, всички оперирани пациенти с перикардни изливи са на
терапия с нестероидни противовъзпалителни лекарства, които потенцират ефекта на антикоагулантите.
Интересен факт е, че ранното включване на статини при пациенти с коронарен бай-пас в съчетание с антикоагулантна терапия води до удължаване на протромбиновото време и до повишен риск от нарастване на перикардния излив. Считаме за уместно в тези случаи терапията със статини да бъде отложена с 2-3
седмици до пълната резорбция на излива. Изхождайки от преценката на съотношението полза/риск, безспорно антикоагулантната терапия е от голямо значение за
появата и еволюцията на перикардните изливи при наскоро оперирани болни, което
налага повишен лабораторен и ехокардиографски контрол, както и прецизно дозиране на антикоагулантите съобразно многото фактори, повлияващи хемостазата.
Една част от нарастващите перикардни изливи се поддава на успешно лечение
с кортикостероиди. В настоящето проучване при 13 пациенти (6,9%) от всички
перикардни изливи (при перикарден излив над 250 мл е приложена кортикостероидна терапия по следната схема: 1-1,5 мг/кг/24 часа интравенозно до 48-72 час, след
което перорално с постепенна редукция на дозата в зависимост от еволюцията на
излива).
Включването на кортикостероид към предхождащата терапия с нестероидни противовъзпалителни средства, в съчетание в повечето случаи и с антикоагу-

ЧЕСТОТА И ЕВОЛЮЦИЯ НА ПЕРИКАРДНИТЕ ИЗЛИВИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА
ОПЕРАЦИЯ В ПЕРИОДА НА РАННА КАРДИОЛОГИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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Аорто-коронарен бай-пас
- аорто-коронарен бай-пас на лечение само с антиагреганти
- аорто-коронарен бай-пас на лечение с антиагрегант и антикоагулант
Клапно протезиране
Аорто-коронарен бай-пас и клапно протезиране

лант, повишава риска от кървене от гастроинтестиналния тракт, което налага
задължителна протекция с Н2-блокер или протонен инхибитор.
Във връзка със страничните ефекти от кортикостероидите се налага корекция в инсулинотерапията при болните със захарен диабет, на антихипертензивната терапия, антибиотично покритие в единични случаи, контрол на хемостазата
поради скъсяване на протромбиновото време, особено при пациенти с клапно протезиране.
При всичките 13 пациенти се постигна пълна резорбция на перикардния излив,
без усложнения от приложеното лечение. От състава на групата е очевидно, че пациентите на антикоагулантна или комбинирана антикоагулантна + антиагрегантна терапия са с повишен риск от нарастване на перикардния излив.
Оперирани пациенти с перикарден излив над 250 мл с приложена кортикотерапия:
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Аорто-коронарен бай-пас
- аорто-коронарен бай-пас на лечение само с антиагреганти
- аорто-коронарен бай-пас на лечение с антиагрегант и антикоагулант
Клапно протезиране
Аорто-коронарен бай-пас и клапно протезиране

брой пациенти
95 (50,5%)
1 (7.7%)
2 ( 15.3%)
9 (69.3%)
1 (7.7%)

Брой пациенти на антикоагулантно или комбинирано антикоагулантно и антиагрегантно лечение – 12 (92,3%).
Разглеждайки появата и еволюцията на перикардните изливи в ранния период
на следоперативна рехабилитация, трябва да споменем, че често при такива болни
се наблюдават промени в ST-сегмента на ЕКГ по перикарден тип, и когато се касае за
пациент след аорто-коронарен бай-пас, това би трябвало да породи безпокойство,
особено в съчетание с обичайния гръден дискомфорт след стернотомия. Нашите
наблюдения показват, че промените най-често са свързани с перикардния излив и
след резорбцията му се стига до пълно възстановяване на изходната ЕКГ.
В заключение могат да се направят следните изводи:
1. Перикардните изливи са често явление при сърдечно оперирани болни в периода на ранната рехабилитация и в повечето случаи търпят обратно развитие
на фона на терапия с НСПВС.
2. С повишен риск за нарастване на перикардния излив са оперираните пациенти
на антикоагулантна или комбинирана антикоагулантна и антиагрегантна терапия, което налага повишен клиничен, ехокардиографски и лабораторен контрол, съобразен с многофакторната зивсимост на хемостазата.
3. Своевременното включване на кортикостероиди към терапията при нарастващи перикардни изливи е с добър ефект и в много случаи предотвратява
перикарден дренаж, когато се реализира в подходящ срок при оптимална дизировка.
От гореизложеното следва необходимостта ранната постоперативна рехабилитация на проблемни пациенти да се осъществява в специализирано лечебно заведение, разполагащо с възможности за клиничен, ехокардиографски и лабораторен,
включително хемостазеологичен контрол.
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ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА
НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
И МЕТАБОЛИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Анализът на литературата показва, че в значителната си част
изследователите и терапевтите по света, работещи по проблемите
на затлъстяването и метаболитните нарушения, са се насочили към
откриването на най-подходящите медикаментозни средства за вътрешно
и външно приложение (1,9,10,11,12,13). Практиката показва, че те най-често
довеждат до обща редукция на телесната и мастната маса, но не и до
отстраняване на излишно-натрупаните тлъстини в областта на женския
басейн (корема, ханша и бедрата), което допълнително подчертава тази част
на тялото (3,5,7,8,19).
По-благоприятно и по-безопасно за пациентките е използването на
средствата на физикалната терапия, които са по-природосъобразни и са
доказали с векове и хилядолетия своята ефективност (2,15,16,20). Нашите
изследвания са насочени именно в тази насока, като отдаваме приоритет на
физическата активност (кинезитерапията) в комбинация с други физикални
методи и средства (5,6,14,17,18).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В 3-месечни курсове за рехабилитация са включени 281 жени на възраст 18-51
години. Всички са със затлъстяване от гиноиден тип I–III степен и целулит (едематозна фибросклеротична паникулопатия) I–IIIб степен (8), с изходна телесна маса
до 80 кг и средна релативна телесна маса 121,6%. Разделени са в пет групи в зависимост от прилаганите методи и средства. Рехабилитацията е провеждана в амбулаторни и санаториални условия. Наред с кинезитерапията при всички пациентки
препоръчвахме диетичен режим - хипоенергийно хранене. Енергийният дефицит е
от около –800 ккал/ден - резултат на енергиен внос от около 1200 до 1600 ккал и
енергоразход около 2000 до 2400 ккал/ден. Телесната маса бе определяна в кг с точност до 50 г и съпоставяна с таблицата на Шерман за жени. Освен обиколките на
талията и ханша измервахме и тези на ниво хълбоци и бедро. От сумата на четирите обиколки изчисляваме бал на обиколките, който ни дава реална представа за
размерите на женския басейн. Чрез Body Stat-1500 по метода на биоелектрическия
импеданс определяхме мастната маса в % и кг и телесната вода в %. Определян
беше и целулитният бал в точки (8). Резултатите са обработени статистически
по метода на вариационния анализ.
ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА
НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И МЕТАБОЛИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ
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РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
1 група. Индивидуална кинезитерапия (контролна група).
Индивидуалната кинезитерапия в домашни условия включва дълги разходки
(средно 5 км на ден), походи, излети и комплекс от упражнения за женския басейн,
който се изпълнява 1 път дневно.
Наблюдаваните 73 жени, прилагащи индивидуална кинезитерапия в домашни
условия и гореспоменатия диетичен режим (контролна група) показаха обща средна
редукция на телесната маса 4,0 кг и на мастната маса - 2,3 кг. Резултатите за двата показателя са статистически значими (p<0,05). Балът от телесните обиколки и
целулитният бал не показват достоверни изменения (p>0,05).
Следователно, индивидуалната кинезитерапия в домашни условия и хипоенергийният режим довеждат до умерена редукция на телесната и мастната маса, но
не се отразяват съществено на размерите на женския басейн и на тежестта на
целулита.
2 група. Индивидуална кинезитерапия и локална фитотерапия с антицелулитни балсами.
Пациентките (42) бяха подложени на индивидуална кинезитерапия в домашни
условия и диетичен режим (както в контролната група). Антицелулитните балсами
се прилагаха по 5 пъти седмично чрез мануален самомасаж в засегнатите от затлъстяването и целулита зони на тялото. Получи се умерена редукция на телесната
и мастната маса, която не се различават статистически значимо от тази в контролната група (p>0,05). Същевременно намалението на целулитния бал (-6,3 т.) е
статистически достоверно, както спрямо началото на лечебния курс в тази група,
така и спрямо контролната група.
Следователно, използването на антицелулитните балсами локално има положителен ефект и подпомага редукцията на целулитните образувания.
3 група. Индивидуална кинезитерапия и електротерапия.
Пациентките (48) изпълняваха диетично-двигателната програма на контролната група, като при тях бе приложена и комплексна електротерапия с апаратите
целутрон, лимфатик-прес масаж, липотрон, вакуум и термоодеало. Процедурите
бяха правени през ден – общо 12-15 на курс. Получи се статистически значима редукция на телесната и мастната маса (p<0,05), на мастната още в края на 1 месец
(p<0,05), докато на телесната едва в края на 3 месец (p<0,05). С мастната маса корелира и балът от четирите телесни обиколки – той също намаля значимо още в края
на 1 месец (p<0,05). За разлика от него, целулитният бал се понижи статистически
значимо (p<0,05) едва в края на 2 месец.
4 група. Индивидуална кинезитерапия и лазертерапия.
Рехабилитационният курс (с 51 жени) беше 3-месечен, но лазерпунктурните
процедури се изпълняваха само през 1 месец – 15 процедури (по 5 седмично) в индивидуално подбраните биологично-активни точки (БАТ). Времетраене на облъчването
в точка от 30 секунди до 1 минута. Най-често третираните БАТ бяха стомах 36 и
дебело черво 14 - двустранно, а от аурикуларните: уста, стомах, черен дроб, глад,
жажда и антистресова. Дифузното облъчване с мощност 20 мват и времетраене
20 минути обхващаше засегнатите зони от женския басейн. И след приключване на
процедурите пациентките продължаваха да спазват препоръчания диетично-двигателен режим. В края на всеки месец провеждахме контролни прегледи с изследване
на показателите. В резултат на приложеното лечение телесната маса бе редуцирана с 5,1 кг, а мастната – с 4,5 кг за трите месеца, като резултатите и за двата
показателя стават статистически значими още в края на 2 месец (p<0,05). Балът
от четирите телесни обиколки и целулитният бал намаляха статистически значи386
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ИЗВОДИ
1.	Рехабилитацията на гиноидното затлъстяване и целулита с индивидуална кинезитерапия и хипоенергийно хранене води до умерена редукция на телесната
и мастната маса, но без значими изменения в областта на женския басейн.
2.	Рехабилитацията на гиноидното затлъстяване и целулита е по-ефективна при
съчетаването на кинезитерапия с локално-действащи физикални процедури в
областта на женския басейн – масаж с антицелулитни средства, електротерапия и лазертерапия.
3.	Кинезитерапията в съчетание с лазертерапия и електротерапия води до най-гоФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА
НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И МЕТАБОЛИТНИТЕ НАРУШЕНИЯ
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мо (p<0,05), като измененията и в двата показателя бяха най-големи през 1-ви месец.
Следователно, в тази група измененията при всички изследвани показатели са
най-големи през 1-ви месец, следват тези през 2-ри, а през 3-ти те са най-малки – до нулеви. Това показва, че после-ефектът на лазерното въздействие не е по-дълготраен
от 2 месеца, от което следва, че през 3 месец може да се предприеме нов подобен
курс, ако няма противопоказания за това.
5 група. Специална кинезитерапия.
В амбулаторно-провеждани рехабилитационни процедури бяха обхванати 67
жени. Използваният комплекс от упражнения се изпълняваше по три пъти седмично
под контрола на кинезитерапевт. Времетраенето му, заедно с упражненията за
вработване и бягането на място, бе между 45 и 60 минути. Получи се значителна редукция на телесната и мастната маса, като резултатите са статистически
достоверни (p<0,05). Достоверно намаляха балът от четирите телесни обиколки и
целулитният бал (p<0,05).
През 1-ви месец отчетохме статистически значима дехидратация -2 л, (p<0,05),
докато в следващите два загубата на вода бе незначителна (p>0,05). Същевременно липолизата показа активиране предимно през 2-ри месец, резултат от което е
достоверно намалената през този период мастна маса (p<0,05). Анализът на резултатите, получени по месеци, показва, че редукцията на телесната маса е различна
за всеки от трите месеца на лечението. Тя е най-голяма през 1-ви месец, а през 3-ти е
незначителна (p<0,05). Мастната маса намалява най-много през 2-ри месец. Може да
се приеме, че редукцията на телесната маса през 1-ви месец се дължи до голяма
степен на дехидратация, докато през 2 месец тя се дължи предимно на липолиза.
Тежестта на целулита намалява едва през 3-ти месец - резултат на настъпилата вече
водна и мастна локална редукция на засегнатите зони, което облекчава тяхното
оттичане и освобождаване от отпадни продукти, каквито са целулитните образувания. Това още веднъж потвърждава, че рехабилитацията на целулита, в сравнение
със затлъстяването, изисква по-продължително, поне 3-месечно третиране.
Сравнителният анализ на резултатите от 3-месечната рехабилитация на
затлъстяването от гиноиден тип и целулита с различни методи и средства показва следното: в петте групи по време на тримесечните рехабилитационни курсове изследваните показатели се променят различно. Промените зависят от една
страна от приложените методи и средства и от друга – от различните периоди
на проведения курс. Съществува асинхронност при помесечното проследяване на
параметрите, като някои от тях се подобряват предимно в началото, а други към
края на курса.
Следователно, рехабилитацията на затлъстяването от гиноиден тип и целулита с кинезитерапевтични процедури е по-ефективна, когато включва локални
процедури за повлияване на засегнатите участъци и е с достатъчна продължителност във времето - трябва да продължава поне три месеца.
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ляма редукция на телесната и мастната маса и целулита в 1-ви месец от тримесечната рехабилитация – периодът на провеждане на комплексните процедури.
4. Специалната кинезитерапия води до значима редукция на телесната и мастната маса, телесната вода, телесните обиколки и тежестта на целулита, като
редукцията на телесната маса се дължи на намаляване на телесната вода през
1-ви месец, и на редуциране на мастната маса през 2-ри месец.
5. При рехабилитацията на затлъстяването от гиноиден тип и целулита се наблюдават асинхронност във времето за повлияване на показателите и асинхронност в действието на различните методи и средства.
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Неинвазивна образна
диагностика на заболяванията
на големите съдове и сърцето

Новите магнитно-резонансни и компютър-томографски техники на изследване
в последно време промениха обсега и възможностите на образните диагностици.
Анатомично сърцето вече е обект на детайлен анализ, като е възможна и функционална оценка. Образното изследване на сърдечните заболявания става не само на
базата на индиректни белези – промени в белите дробове, черния дроб, перикарда
и др., а на директното визуализиране на сърдечните кухини, миокарда, перикарда и
клапния апарат.
Същевременно двете техники покриват редица от основните изисквания за
диагностика, а именно - в��������������������������������������������������
исока чувствителност и специфичност, в������������
�������������
ъзпроизводимост, м��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
инимална инвазивност. Все още недостатък е високата им себестойност.
Общи принципи на мултидетекторна компютър-томографска
(����������������������������������������������������������
МДКТ������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������
ангиография и магнитно-резонансна (�����������������
������������������
МР���������������
)��������������
ангиография.
Предимства и недостатъци.
МДКТ е метод, позволяващ получаване на образа за изключително кратко време, което е предимство при прилагането му при тежко болни пациенти и малки
деца. Физичният принцип се базира на използването на рентгенови лъчи и е необходимо аплициране на йодни контрастни материи, които могат да се разглеждат
като основни недостатъци.
МРТ е скъп метод, имащ известни противопаказания, свързани с наличието
на пейсмейкър, несъвместими с магнитното поле метални и кохлеарни импланти
в тялото на пациента, както и тежка клаустрофобия. Продължителността на
изследването и условията на провеждането му затрудняват непрекъснатото мониториране на тежко болни пациенти. Същевременно МРТ е метод, не базиран на
йонизиращи лъчи, което позволява прилагането му при бременни и малки деца. Гадолиниевите хелати като контрастна материя не са нефротоксични, което разрешава аплицирането им и при бъбречноболни пациенти.
За разлика от компютър-томографското изследване, при магнитния резонанс
съществуват т. нар. безконтрастни и контрастни техники на изследване. В последните години въведените в клиничната практика бързи секвенции имат все повисока пространствена и времева разделителна способност, което позволява провеждане на изследването в близко до реалното време, преодолявайки различните
артефакти в образа. Полученият образ, анализиран в cine�
����� mode�������������������
�����������������������
,������������������
оценява движението на стената на сърцето, вентрикулната функция, клапната функция, кръвотока.
Видът на прилаганата техника се преценява от изследващия в зависимост от търсения клиничен резултат. Докато МДКТ все още е основен морфологичен метод
(структура, дебелина на стената, отношение на сърдечните кухини), то МРТ дава
възможност и за тъканна характеристика, за оценка на регионалната и глобалната
функция на сърцето и на миокардната перфузия.
Неинвазивна образна диагностика на заболяванията
на големите съдове и сърцето
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Контрастни материи и начин на разпределение
За получаване на качествено изображение на съдовете и сърцето основно изискване е оптималното им контрастиране. В ежедневната практика и при двете
техники се използват т. нар. интерстициален тип контрасти – йодните контрасти при МДКТ и гадолиниевите хелати при МРТ. Принципът на разпределение е еднакъв и се базира на постепенното преминаване на инжектирания контраст от
периферната вена през дясната половина на сърцето, белодробното кръвообръщение, лявата половина на сърцето, аортата, интерстициума и, завършвайки цикъла,
изпълва венозните съдове и се връща в дясната половина на сърцето. Първата
поява на контрастната материя в артериалната мрежа се обозначава с термина
“������
first� pass������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
”, като времето, необходимо за изминаване на това разстояние, се нарича
“��������������������������������������������������������������������������������
transit�������������������������������������������������������������������������
time��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
”.������������������������������������������������������������������
Това транзитно време е относително константна величина, като разликата в стойността му при отделните пациенти зависи от възрастта, кръвното налягане и сърдечната функция.
Благодарение на бързите техники на изследване и при двата вида машини е възможно проследяване на всички фази от разпределението на контрастната материя, т.е. при подходящо избран протокол на изследване в рамките на едно изследване при един и същи пациент е възможно да се проследи артериалната, венозната
циркулация и интерстициалната фаза на акумулация на контрастната материя.
Именно този ефект стои в основата на т. нар. протоколи «всичко в едно». Основно
при прилагането им е познаването на хемодинамиката и правилното преценяване
на времето на закъснение на скенирането с оглед получаване на образ по време на
maxимално изпълване на съда.
Съвременните МР апарати, благодарение на високата си пространствена, тъканна и темпорална разделителна способност, позволяват да се направи оценка на
редица динамични процеси, като степента на ранната перфузия и късното натрупване на контраста. Качествената и количествената оценка на регионалния миокарден
кръвоток и миокардната перфузия се базират на оценка на кривите на поглъщане
на контраста и получените комплексни кинетични модели. �����������������������
За интрацелуларния тип
контрастни материи се оценяват видове криви, даващи информация за различните
състояния – нормално перфузиран, исхемичен, некротичен и реперфузиран миокард.
Приложение на двата метода при диагностиката
на сърдечно-съдовите заболявания
1. Аорта и периферни съдове
Вродени малформации на
�������������������������������
аортата и периферните съдове
Като неинвазивни методи, МДКТ и МРТ са изключително подходящи при доказване на различните видове вродени аномалии на големите съдове.

Фиг. 1. Аксиални и триизмерни реконструирани образи при пациент с абдоминална аортна
аневризма.
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Оценка на наложени протези
Оценката на проходимостта на протезата става възможна при прилагане на
субтракционната техника на магнитно-резонансната ангиография. Анастомозата
между графта и артерията се представя като мрежовидна стеноза. Подобна е находката и при МДКТ-ангиография, при която промяната на прозореца при анализ на
образа позволява екзактната оценка (фиг. 2).
Интрамурален хематом. Пенетрираща разязвена плака. Дисекации.
Едномоментното контрастиране на всички съдове в изследваната област позволява оценка на вида на дисекацията, на протежението на разслояване на аортата,
на състоянието на големите съдове, на интималния флеб, на нивото на входното
и изходното отверстие, както и на състоянието на останалите органи в гръдния
кош. Преимущество на МДКТ е бързината на изследването при пациенти в критично състояние, както и възможността за оценка на паренхима на белите дробове,
плеврите и перикарда. МРА е по-подходяща при провеждане на контролните прегледи, при необходимост от едновременна оценка на състоянието на аортната клапа
и сърдечните кухини. Наложените протези на аортата не са противопоказание за
провеждане на изследването (фиг. 3).
Артериити
С възможността си да визуализира едномоментно всички съдове, съвременната неинвазивна ангиография може да оцени не само броя и степента на облитерация на стената на засегнатите съдове при различните видове артериите, но и да
определи активността на процеса (фиг. 4).
Заболяване на реналните артерии
Ангажирането на реналните съдове от различни болестни процеси (стенози,
оклузии, аневризмални изменения) заслужава отделно внимание с оглед на това, че
този тип промени водят до реновазална хипертония и/или влошаване на реналната

Фиг. 2а, б. МДКТ при оценка на поставена
протеза в хода на лечение на аортна аневризма.

Фиг. 3а, б. МДКТ изследване при пациент с
интрамурален хематом по предната стена
на асцендентната аорта непосредствено
над нивото на синуса на Валсалва.
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Аневризми
Неинвазивните методи за диагностика позволяват оценка на разположението,
размерите на аневризмалния сак, както и отношението му към съдовите разклонения и околните структури. Не маловажно е предимството при визуализиране
на стената на аневризмата, наличието или не на интрааневризмален (пристенен)
тромб, както и евентуалните перивазални изменения. Чувствителността и на двата метода е 100% (фиг. 1).

функция. МРА е предпочитан метод поради това, че не използва нефротоксичните
йодни контрастни материи, както и поради липсата на йонизиращо лъчение, което
позволява многофазовото провеждане на скенирането при необходимост от функционална оценка на реналната функция (фиг. 5).
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Артериална недостатъчност
МДКТ и МРТ позволяват оценка на����������������������������������������
стенотичните сегменти, дължината на зоните на оклузия, колатералната мрежа и евентуалните аневризмални разширения
на засегнатите съдове. В зависимост от използваната техника и степента на стенозата, чувствителността и специфичността на двата метода възлизат съответно на 89-91% и 95-99% (фиг. 6).
Травматични изменения
МДКТ е метод на избор при изследване на политравматични пациенти. Бързината, с която се получават образите, и възможността за оценка на цялото тяло,
едновременно с провеждане на ангиографското изследване, е предпоставка за широкото използване на метода в спешната диагностика.������������������������
МДКТ и МРА са метод на
избор при проследяване на терапевтичния резултат или на евентуалните възникнали усложнения.
Ангажиране от туморни процеси
Оценката на съдовата инвазия от страна на туморни процеси е класическа ин-

Фиг. 4а, б, в. Класически пример на активен артериит на Takayаsu.

Фиг. 5. МРА при пациент с тотална оклузия
на лявата ренална артерия на фона на дисеминиран атероматозен процес.
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Фиг. 6. МРТ при пациент с артериална недостатъчност.

2. Вена кава, артерия пулмоналис и периферни вени
При провеждане на изследването във венозната фаза на разпределение на контраста и двата метода позволяват анатомична и функционална оценка на венозната система, диагностицирането на н�����������������������������������������
������������������������������������������
алична венозна тромбоза, ����������������
м���������������
ониториране на
посттромботичните промени, установяването на �����������������������������
н����������������������������
алични венозни малформации.
В последно време двете техники се прилагат и за неинвазивна п������������������
�������������������
реоперативна оценка при стрипинг на вена сафена. Двете техники позволяват диференцирането на
прясна от хронична венозна тромбоза, оценката на съседните тъкани и структури
не зависи от качествата на оператора, както и едновременното визуализиране на
вените на двата крака.
Белодробна тромбемболия�
Съвременната медицина разглежда белодробната тромбемболия и тромбозата на периферните венозни съдове като различна изява на един и същ процес.
Краткото време на провеждане на изследването разрешава последователно визуализиране на системата на артерия пулмоналис и на периферните вени на долните
крайници и вена кава в рамките на едно изследване и в условията на еднократно
инжектиране на контрастна материя (фиг.
���������
7)�.
Оценка на заболяванията на сърцето
Изследването на сърцето с МДКТ и МРТ се извършва в условията на ЕКГ-синхроморфологична оценка
• на миокарда
• на клапния апарат
• планиметрия на клапния отвор
• оценка на систоличния трансвалвуларен
градиент
• на коронарните артерии
• на перикарда
• качествена оценка на атероматозните
плаки
функционална оценка
• количествена и качествена оценка на
вентрикулната функция
• сегментарна кинетика
• хемодинамични параметри
приложение
• болести на клапния апарат
• миокардити
• кардиомиопатии�
•	ИБС
• а�����������������������
невризми���������������
на лява камера
• п����������
ерикардити
• вродени ������������
малформации
• тумори на сърцето
• интракавита����������
р���������
ни тромби
Фиг. 7а, б. Едномоментно изследване при пациент с БТЕ и тромбоза на периферни вени.

Табл. 1
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дикация за назначаване на МДКТ или МР ангиография. С възможността си да изследват едномоментно не само съдовете, но и околните тъкани, както и с техническата възможност за провеждане на изследването в отделни фази на контрастиране,
двата метода се незаменими.

н е и н в а зи в н а д и а г н о с ти к а н а с ъ р д е ч н о - с ъ д о в ит е з а б о л я в а н и я

низация, което позволява добиване на информация от различните фази на сърдечния
цикъл. И в двата случая техниката предоставя възможност не само за анатомична,
но и за функционална оценка и допълнително изчисление на систоличния и диастоличния обем на сърдечните кухини и фракцията на изтласкване (�����������������
������������������
фиг. 8, табл.1)��
���������.
Анатомично сърцето заема косо положение в гръдния кош, което определя и
различни основни равнини на изследване. Принципно те са аналогични или близки до
тези, използвани при ултразвуковото изследване – оценка на кухините по дългата,
по късата ос, четирикухинен срез, по хода на изходния тракт на лявата и дясната
камера и др. Докато получаването на образ в отделните равнини при МР изследване
е директно, то при МДКТ е необходимо ретроспективно реконструиране (фиг. 9).
Исхемична болест на сърцето
Основни фактори, определящи качествения образ на коронарните съдове, сатемпоралната и пространствената разделителна способност на диагностичния
метод. При съвременното развитие на технологиите МДКТ и МРТ са близки по
качество при визуализиране на проксималните части на коронарните артерии, докато чувствителността на образа при КТ е по-добра за дисталните сегменти на
коронарните съдове поради по-високата пространствена резолюция на образа. Други предимства на КТ са по-краткото време и по-лесното техническо провеждане на
изследването. Недостатък на метода е изискването от продължително задържане на въздуха с оглед покриването на цялото сърце с тънки срезове. Така например.
при сърчена честота 70 удара/мин и ефективна дебелина на среза 2 мм се изисква
време на задържане на въздуха от около 34 секунди.
При МР изследването, използвайки ретроспективен ЕКГ-гейтинг, времетраенето на изследването е по-голямо, но за сметка на това пациентът диша спокойно през цялото време. При него се получава голямо количество информация, като

Фиг. 8а, б, в. МРТ на сърцето. Представен е срез по късата ос на сърцето в систола и диастола, както и софтуерът за изчисление на основните функционални параметри.

Фиг. 9а, б, в, г. Техника на получаване на отделните равнини. Четикухинен срез (а). Двукухинен срез през левите сърдечни кухини (б). Сърдечни кухини по късата ос на сърцето(в). Десни
кухини и изходящ тракт на дясната камера (г)
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Оценка на калциевите плаки
Вкалцяванията в стените на коронарните артерии са израз на атерсклеротични промени и според съвременните схващания могат да служат като предиктор на кардиоваскуларни инциденти. Съвременното разбиране за атеросклерозата като болест на съдовата стена налага становището, че руптурирането на
т. нар. вулнерабилни или “меки”, богати на липиди плаки с последващо формиране
на тромби стои в основата на острите съдови инциденти. Именно установяването на тези ранни промени се приема за важно в борбата с атеросклерозата.
Надеждите в новите методи – МДКТ и МРА, се базират именно на способността
на двата метода да правят оценка на стената на съдовете в ранните фази на болестта и да конкурират интракоронарното УЗ изследване, приемано за “златен
стандарт” (фиг. 10).
Оценка на миокардната перфузия (����������������������
�����������������������
виталност на миокарда�)
Оценката на миокардната перфузия е съвременното изследване, което реализира комплексна оценка в сравнително кратко време. Това е единственият метод,
който позволява да се получи информация за регионалния миокарден контрактилитет, резерва на регионалната перфузия и детайлна анатомия на коронарните
артерии. Същевременно се получава и функционална оценка на базата на стрес-добутаминовия тест и др.
Кардиомиопатии
Магнитно-резонансната томография е метод на избор при съмнение за кардиомиопатия. Методът позволява в много случаи диференциране на отделните
подтипове кардиомиопатии, както и диференцирането им от други заболявания,
протичащи с подобна клинична картина като миокардна хипертрофия, констриктивен перикардит, някои миокардити. МРТ дава възможност за оценка на глобалната и регионалната вентрикуларна и клапна функция, за оценка на степента на промяна на дебелината на стената на камерите, както и за изключване на

Фиг. 10. МДКТ коронарография след стентиране. Вижда се ясно наложеният стент, както
и смесената по характер атеросклеротична
плака, разположена проксимално от стента.

Фиг. 11. Миксом, ангажиращ лявото предсърдие, представен на аксиален срез при КТ
изследване.
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ефективна е не повече от 35%, необходима за качествената реконструкция на образа. Останалите данни са получени в неадекватна фаза на респирация.

евентуални придружаващи промени като наличието на интракавитарни тромби,
перикардиални или плеврални изливи, промени в перикарда.
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Насочващ метод при провеждане на електрофизиологични процедури
МРТ и МДКТ служат като неинвазивни методи, насочващи електрофизиологичните процедури, както и при проследяване на евентуално настъпващи усложнения.
Тумори на сърцето
С възможността си да представят всички структури, изграждащи сърцето,
двата метода са незаменими при визуализиране на доброкачествените и злокачествените тумори на сърцето. Ясно се представят отношенията между туморната
формация и сърдечните кухини, строежа на тумора, както и степента на ангажиране на съседните структури. МРТ дава възможност за оценка и на настъпилите
функционални промени (фиг. 11).
Заболявания на перикарда
МДКТ и МРТ могат да визуализират всички сегменти на перикарда��������������
, а�����������
динамичните МР-изследвания позволяват да се направи преценка и на кинетиката на сърцето.
Двата метода имат висока чувствителност и специфичност при определяне на
вродените аномалии на перикарда, на перикардните или свързаните с перикарда тумори, вкалцяванията �����������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������
МДКТ������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������
, диференцирането на перикарден излив от кръв (������
�������
МРТ���
)��.
Не бива да се забравя възможността за оценка на съседните структури, което е
от полза при изключване на други заболявания, довеждащи до вторично ангажиране
на перикарда.
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Дуплекс-ехография на периферните
съдови заболявания
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Д-р Асен Драмов
Национална кардиологична болница
Ангиологията е наука, която изучава заболяванията на кръвоносните и лимфните съдове. Като клинична специалност тя��������������������������������������
�������������������������������������
се занимава конкретно с етиологията,
патогенезата, диагностиката и лечението на заболяванията на артериите, вените, микроциркулацията и лимфните съдове.
Тя е свързана най-тясно със съдовата хирургия, но има връзки още и с кардиологията, неврологията, дерматологията, хематологията, клиничната. лаборатория,
общата хирургия и др.
Прегледът на един пациент със съдово заболяване започва с анамнезата и статуса на болния.
За поставяне на диагнозата се използват рутинните диагностични изследвания – параклиника, конвенционална рентгенография, ЕКГ и др., и специални изследвания – ултразвукова Доплер-ехография, ангиография, КАТ и спирален мултислайс КАТ,
ЯМР, радиоизотопни изследвания, функционални тестове – тредмил и др.
УЗ сонография е един от основните методи за диагностика на съдовите заболявания. Методъте основан на разликата в отразяването на УЗ вълни от различните тъкани, през които става скенирането. С така описаният В-mode се изобразяват добре двуразмрно съдовите структури – вени, артериални плаки, аневризми
и др. Това обаче не е достатъчно – необходимо е да се изследва и кръвотока в
тези съдове. Тук на помощ идва Доплеровата сонография – използва се ефектът,
описан от австрийският физик и математик Кристиян Доплер – отразената от
движещи се частици (Ер в кръвта) вълна, е с фазова разлика в честотата (∆f������
), която е пропорционална на скоростта V на частиците. Тази фазова разлика може да
се превърне в акустичен сигнал, спектрална крива, цветно кодиран Доплер. Формулата е следната:
∆f���
= 2 f . cos α .v , c�
където с е скоростта на преминаване през тъканите = 1540 m�����
������
/����
sec�,
f� е честотата на ултразвуковия сноп,
v ��������������������������
е скоростта на кръвотока,
а cos� α ������������������������������������������
е ъгълът на инсонация спрямо повърхността.
Използва се ������������������������������������������������������������������
continious��������������������������������������������������������
wave���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Doppler�������������������������������������������
��������������������������������������������������
(�����������������������������������������
CW���������������������������������������
) – постоянно вълнов Доплер – при него
излъчването и приемането на УЗ от трансдюсера се извършва неперкъснато и
pulse��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
wave���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Doppler�������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������
PW���������������������������������������������������������
) - при него трансдюсерът излъчва и приема през определени интервали (���������������������������������������������������������������
PRF������������������������������������������������������������
) – честота на излъчваните вълни в минута. Пулс Доплеровата
сонография се използва в цветно кодираното Доплерово картиране на кръвотока,
както и при възможността да се отвежда спектрална Доплерова крива от определен обем от кръвоносния съд – пробен обем (�������������������������������������
SV�����������������������������������
). ��������������������������������
Съчетаването на В-mode с цветно
кодиран Доплер и/или пулс Доплер се означава като дуплекс и триплекс Доплерова
сонография. В последните генерации УЗ апарти се използват и Power�������������
������������������
������������
Doppler�����
����
(амплитуден или мощностен Доплер), тъканно хармонично изображение (THI), 3������
D�����
изо����
бражение и др.
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Фиг. 1. Изследване на стъпалното налягане с портативен УЗ Доплер апарат.
Дуплекс-ехография на периферните
съдови заболявания
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Артериални заболявания
Представят се с два основни синдрома – на остра и на хронична артериална
недостатъчност.
Острата артериална недостатъчност е спешно състояние, характеризиращо
се с внезапно начало и оплаквания от остра болка в засегнатия крайник – стъпало,
подбедрица, длан. Тя винаги е дистално от мястото на запушването. Съпроводена е с изстиване и изтръпване на засегнатите участъци. Обективно – стъпалото
(дланта) е хладно, бледо или цианотично, с изпразнени подкожни вени, намалена до
липсваща сетивност, намалена до липсваща активна подвижност, а в най-тежките
случаи (на гангрена) – плегия по периферен тип или контрактура в глезенната става.
Липсват пулсации на определени палпаторно достъпни места на долните крайници.
Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) се развива постепенно, като клинично може да се характеризира в 4 стадия по Фонтен:
I стадий – артериална непроходимост без клинична изява
II стадий – клаудикацио интермитенс с умора, схващане и болка при ходене на
определено разстояние.
II А – над 200 м
II В – под 200 м
III стадий – болки в стъпалото при покой
IV стадий – трофични промени (некроза) до гангрена на стъпалото. Характерна е отново липсата на пулсации на определени палпаторно достъпни места на
долните крайници, както и наличието на стенотични шумове.
Като нозологични единици ще се спра накратко на:
1) атеросклерозата – причина за около 90% от ХАНК, особено значима като социално заболяване,����������������������������������������������������������
тъй
���������������������������������������������������������
като много често се комбинира с ИБС и мозъчно-съдова
болест. Атеротромбозата е причина за около 65% от смъртността в България. При ХАНК атероматозната плака нараства постепенно и болният преминава през стадиите на ХАНК на Фонтен, като при III и IV стадий задължително
трябва да се насочи за реваскуларизация – реконструктивна съдова операция
или ПТА със или без стентиране.
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2) Облитериращият тромбангиит или още ендартериит или болест на ��������
Buerger�
– боледуват
����������������������������������������������������������������������
млади пациенти, по правило пушачи, мъжете преобладават в съотношение 4:1. Заболяването протича със засягане на периферните съдове на
долния (рядко горния крайник), Рейно симптоматика, болки в покой, периферни
некрози и гангрени, често съчетани с тромбофлебити.
3) артериален емболизъм – свързва се предимно с острата артериална недостатъчност на крайника, причинява се от емболи, образували се в левите сърдечни кухини – аритмия, клапни пороци, клапни протези, аневризми на ЛК след
миокарден инфаркт и др.
УЗ диагностика при артериални заболявания
1) CW������������������������������������������������������������������
-Доплер – кръвотокът в периферните артериални съдове се преобразува в:
А) акустичен сигнал в портативня УЗ апарат, използват се сонди с честота
4, 5, 8 или 10 MHz�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. Може да се изследва наличния колатерален кръвоток в артериалните съдове, дистално от стенозата или тромбозата при отсъствие на пулс.
Измерва се систолното налягане в съда с апарат за кръвно налягане (фиг. 1).
Стъпално–брахиален индекс (�
ankle–�
brachial i�ndex – ABI��
�����
):
Използва се при оценка на исхемията при ХАНК на долните крайници. Измерва
се артериалното налягане (АН) по ������������������������������������������������
Riva��������������������������������������������
–�������������������������������������������
Rocci��������������������������������������
на двете брахиални артерии и АН с УЗ
Доплер апарат на стъпалните артерии (������������
a�����������
. tibialis�
��������� ������������������������
posterior���������������
и a�����������
������������
. dorsalis�
��������� ����������������
pedis�����������
) на двете
стъпала. Образува се отношение между стъпалното налягане и брахиалното (системно) АН, наречено стъпално-брахиален индекс (�����
ABI��
).

ABI��
=

по-високото измерено АН в една от стъпалните артерии в mm��
����
H�
g

по-високото измерено налягане на брахиалната артерия (лява или дясна)
например
a����������������������
. brachialis����������
��������������������
���������
dex������
. 150 mm�����������
�������������
H����������
g���������
sin�����
��������
. 140
a. tibialis posterior dex. 80 sin. 50
a. dorsalis pedis dex. 70 sin. 60.
ABI��������������������������������������������������
в дясно = 80/150 = 0, 53,
�������������������������������������������������
���������������������������
в ляво = 60/150 = 0,40.
�����
Нормални стойности: 0,9 – 1,2. При стойности под 0,9 индексът е патологичен и говори за наличие на стенози или тромбози в артериите на долните крайници.
Колкото по-нисък е той, толкова е по-тежка исхемията.
ABI�������������������������������������
: 0,9–0,75 I, II А стадий по Fontaine
0,75–0,5 II А – В стадий по Fontaine
0,5-0,3 II В, III и IV стадий по Fontaine
под 0,3 III и IV стадий по Fontaine.
При болни със захарен диабет се измерва и АН на палеца за диагностика на подистални оклузии на стъпалните и дигиталните артерии.
При болни, предимно диабетици, с медиокалциноза на артериите артериалните стени не могат да се притиснат от компресивната маншета на апарта за измерване на АН – измерват се стойности над 220 mm����������������������������
������������������������������
H���������������������������
g��������������������������
, но това не означава, че
болният няма промени в артериите – най-често се установява медиокалциноза на
артериите и в този случай АВI няма диагностична стойност.
Напоследък се установява, че измерените понижени стойности на АВI корели-
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Заболявания на вените
Проблемът с т. нар. венозен тромбемболизъм е сериозен. Той (в частност БТЕ)
е на четвърто място по причини за смъртта в САЩ след ИБС, онкозаболяванията
и МСБ.
Дуплекс-ехография на периферните
съдови заболявания
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рат с увеличен риск от ИБС и МСБ (атеротромбоза) и се обособяват като отделен
рисков фактор за пациента. Ниският АВI обаче означава винаги наличие на артериална недостатъчност на долните крайници – необходима е консултация със съдов
специалист.
В) анализ на спектралните криви на кръвотока при �����������������������
CW���������������������
-и
�������������������
PW���������������
�����������������
-��������������
Доплер изследване: сигналът се представя като спектрограма на частици, групирани с еднаква
скорост във времето (един сърдечен цикъл – систола и диастола).
а) характеристика на спектралната крива при висцерални артерии: това са
бъбречните артерии, мозъчните (�����������������������������������������������
a����������������������������������������������
. carotis�������������������������������������
��������������������������������������������
interna�����������������������������
������������������������������������
, a��������������������������
���������������������������
. vertebralis�������������
������������������������
, a����������
�����������
. cerebri�
�������� ������������
media�������
, ante�����
rior��, �����������������������������
posterior��������������������
, ������������������
a�����������������
. ���������������
basilaris������
), ���
a��. ����������������������������������������������������������������
mesenterica�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
superior��������������������������������������������
, ������������������������������������������
trunkus�����������������������������������
����������������������������������
coeliacus�������������������������
и др. Това са артерии с
висока диастолна скорост, т.е. нисък �������������������������������������������
RI�����������������������������������������
����������������������������������������
0,4–0,65. При тях ����������������������
AV��������������������
-шънтовете са затворени в микроциркулацията и тя функционира в систола и диастола, осигурявайки
континуитетен кръвоток. Характерен за спектъра е и спектралният прозорец в
систолата (приложение, фиг. 2).
При стеноза изчезва спектралният прозорец в систолата, заобля се спектралният връх, появява се диастолен кръвоток в систолата (израз на турбуленция),
повишават се скоростите на кръвотока съгласно закона на Бернули: ∆p������
= 4.�v², т.е.
има зависимост между установената повишена скорост в областта на стенозата
и диаметъра на съда (приложение, фиг. 3). След тромбоза кръвотокът е с ниски скорости в систола, нисък RI�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
и малка систолно-диастолна разлика – характеристиките
на т.нар. колатерален кръвоток.
в) мускуло-скелетни артерии – това са периферните артерии на крайниците,
a��������������������������������������������������������������������������������������
. subclavia���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
, a������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
. carotis���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
externa�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и
������������������������������������������������������
др. Спектралната крива при тях се характеризира с с
липса на диастолна скорост, а даже и наличие на диастолен пик в обратна посока,
израз на високата резистентност (������������������������������������������������
RI����������������������������������������������
= 0,7–1,1) – т. нар. трифазна крива (приложение, фиг. 4). Тук АV-шънтовете са отворени и микроциркулаторната единица не е
активна в покой. При стеноза се увеличава систолната скорост, появява се турбулентен кръвоток, а при тромбоза скоростта на кръвотока намалява и се замества
често от колатерален такъв.
2) В–�����������������������������������������������������������������������
mode�������������������������������������������������������������������
и
������������������������������������������������������������������
дуплекс и триплекс Доплер изследвания: при тях се изобразява добре съдовата стена (приложение, фиг. 5, 6 и 6а), атеросклеротичните плаки, аневризмите на коремната арота (приложение, фиг. 7). Плаките се характеризират по
скалата на Gray����������������������
��������������������������
–���������������������
Whales���������������
от
��������������
I до V тип:
I тип – анехогенни меки плаки
II тип – хипоехогенни – с повече от 50% хипоехогенни зони в тях
III тип – хиперехогенни – с над 50% хиперехогенни зони
IV тип – изцяло хиперехогенни (калциева плътност)
V тип – други некласифицирани по горе.
Може да се правят измервания в двуразмерен режим. Измерва се и IМТ – дебелина на интима-медиа, обикновено в областта на бифуркациите (����������������������
a���������������������
. �������������������
carotis������������
�����������
comm�������
. �����
и ���
a��.
femoralis�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
comm������������������������������������������������������������������
.)����������������������������������������������������������������
. Норма: 0,4–0,8 мм, над 0,8–1 мм е повишен рискът от атеротромбозни заболявания.
Към тази двуразмерна картина се прибавя анализът на кръвотока с цветно
кодиран Доплер, ������
PW����
- , �����������������������������������������������������������
power������������������������������������������������������
Доплер
�����������������������������������������������������
и други методики – дуплекс- и триплекс- Доплерово изследване.
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1) �������������������������������������������������������������������
варикоза и заболявания на повърхностната венозна система – разпространени широко в над 40% от възрастното население. Изразява се с разтегляне
на венозната стена в продължителен период от време и образуване на варици – от най-малките интрадермални венички през мрежеста, метличковидна и
клончеста варикоза до т. нар. стволова, обхващаща цялата вена и разклоненията й – засягат се v.
�����������
saphena magna
�������������������
и
�������������
v.
�����������
saphena parva�������������������������
������������������������������
. Прегледът на болния се
извършва в право положение, обикновено варикозата е видима поради подкожно
разположената вена.
2) флеботромбоза – запушване на дълбоките венозни съдове – най-често на
долния крайник. Изключително значимо заболяване поради неговите усложнения:
- БТЕ – в острата фаза;
- посттромбозен (постфлебитен) синдром с развитие на ХВЕНК и инвалидизация на болния в хроничната фаза.
Етиология
- следоперативно при различни хирургични интервенции – ортопедия, неврохирургия, изгаряния, коремна хирургия и др.
- имобилизирани болни – ортопедия, неврология, кардиология
- онкологични болни
- хиперкоагулабилитет – дефицит на АТ III, протеини С и S�������������������
��������������������
, антифосфолипиден
синдром, повишен фибриноген, мутация на фактор V лайден, протромбинов ген,
тромбангиит, употреба на хормонални и контрацептивни препарати при жените,
бременност и др.
Клинична картина: субфасциален (твърд) оток, болка в подбедрицата, ливидност; разлика в обиколката на подбедриците повече от 2 см; положителен симптом
на Хоманс и др.
Внимание! Много често заболяването е олиго- или асимптомно и може да започне със сигнална БТЕ.
Отокът винаги е дистално от запушената вена!
Общи симптоми
- на Ситковски – субфебрилитет до 38°С, без характерното следобено покачване на температурата и втрисане, както е при инфекции; температурната крива
е континуа.
- пулс на Малер – синусова тахикардия до 100-110 уд. в минута, невлияеща се от
сън, физическо усилие, дишане, бета-блокада и т.н.
Задължително е диагностично уточняване с апартните методи на изследване.
3) постфлебитен (посттромбозен) синдром – хронична венозна недостатъчност на крайниците (ХВЕНК).
При хронифициране на флеботромбозата дълбоките вени остават запушени
(без реканализация) или реканализират, но с увреждане на венозните клапи – развива
се ХВЕНК.
Класификация
I стадий – оток
II стадий – прибавя се вторична варикоза
III стадий – прибавя се дермо-хиподермит с кафява пигментация, бяла атрофия, склероза на кожата.
IV стадий – прибавя се оформяне на венозен улкус.
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УЗ диагностика на венозните заболявания: основен метод в диагностиката.
1) CW�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������������������
Doppler���������������������������������������������������������������
–
��������������������������������������������������������������
акустичен сигнал и спектрални криви – показва наличието или
липсата на сигнал в дълбоките вени на крайника. При здрав човек се установява
ясен сигнал, добре модулиращ се при дълбоко дишане, пробата на ���������������������
Valsalva�������������
������������
и компресия
(приложение, фиг. 8). При ХВЕНК се установява непроходимост на дълбоките вени
или клапен рефлукс.
2) �����������������������������������������������������������������������
В–���������������������������������������������������������������������
mode�����������������������������������������������������������������
изображение и компресионен тест: изобразява се вената и нейната
стена, при компресия върху нея с трансдюсера в напречен скен нормално се слепват
предна към задна стена и няма остатъчен лумен. При флеботромбоза вената е с
увеличен диаметър и не може да се компресира (приложение, фиг. 9). Достатъчно
е изследването на двете ���������������������������������
v��������������������������������
. femorales���������������������
������������������������������
comm����������������
��������������������
. и на двете ���
v��. ������������������������������
popliteae���������������������
, т.нар. four��������
������������
-�������
points�
study������������������������������������������������������������������������������
, за да се направи успешен скрининг за флеботромбоза. Може да се направи и поподробно изследване (УЗ “флебография“) – скениране през 2-3 см от ��������������������
v�������������������
. cava�������������
�����������������
inferior����
������������
до
���
подбедрените вени включително (постига се до 95% специфичност и чувствителност) на методиката.
При дуплекс и триплекс методиките се потвърждава диагнозата с липсата на
кръвоток в тромбозиралата вена.
С тях се установява и наличие на варикоза, състоянието на перфорантните
вени, рефлукс при ХВЕНК и през сафено-феморалното свързване.
За диагностика на флеботромбозите на дълбоките вени се използват и други
методи – флебография, термография, радиоизотопен uptake�����������������
�����������������������
test������������
����������������
, ЯМР и др.
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СТЕНОЗИ НА РЕНАЛНИТЕ АРТЕРИИ
доц. Елисавета Вълчева
Национална кардиологична болница

Патофизиология
Понижаването на реналното перфузионно налягане активира системата ренинангиотензин, което води до освобождаване на ренин и продукция на ангиотензин II;
има директен ефект на натриевата екскреция, симпатиковия тонус, интрареналната простагландинова концентрация и продукцията на нитритоксид.. Когато хипертонията е поддържана, активността на плазмения ренин намалява, което отчасти
обяснява ограниченията измерванията на ренин за идентифициране пациентите с
реновазална хипертония (РВХ).
Исхемичната нефропатия е резултат на обструкция на реналния кръвоток,
което води до исхемия и екскреторна дисфункция. Причината не е напълно ясна,
тъй като нормалните бъбреци получават повече кръв и кислород, отколкото са
метаболитните нужди и маркерите на ренална исхемия не са променени в субперфузираните бъбреци. Авторегулацията на кръвотока е неефективна, когато систолното налягане падне под 70/80 ммHg, което може да доведе до намаляване на
продукцията на азотен оксид, ендотелини и активиране на системата ренин-ангиотензин с възникване на локализирани участъци на исхемия, тубуларно увреждане и
разкъсване на епителни клетки и интерстициална фиброза. Реналната дисфункция
е по-малко съвместима с фибромускулната дисплазия и по-характерна за атеросклеротичните ренални стенози, внушавайки мисълта, че атерогенните фактори помагат за нарастване на реналната травма.
Разпространение и еволюция
Атеросклерозата е основен етиологичен фактор за РВХ, среща се в 80-90% от
случаите с ренални стенози и обикновено въвлича остиума и проксималната трета на магистралната артерия (фиг. 5, 6). Атеросклеротичните ренални стенози
ХИПЕРТОНИЯ

ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ

СТЕНОЗИ
НА РЕНАЛНИ АРТЕРИИ

Фиг. 1
СТЕНОЗИ
НА РЕНАЛНИТЕ АРТЕРИИ
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През последните години значително нарастна честотата на реналните стенози. Този факт е пряко свързан с техническия напредък на Доплер-ехографията,
магнит-резонансната ангиография (МРА) и компютърната ангиография (КАГ).
Високостепенните стенози на реналните артерии се изявяват с два общи клинични синдрома - хипертония и исхемична нефропатия. Връзките между реналните
артериални стенози, АХ и реналната екскреторна дисфункция са комплексни (фиг.1).
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са често срещано и прогресивно заболяване. Доминирането на атеросклеротични
ренални стенози напредва с възрастта, особено при пациенти с диабет, аортоилиачни оклузивни заболявания, коронарна патология или артериална хипертония.
Сред пациентите с атеросклеротични ренални стенози прогресиране на процеса се
наблюдава в около 51% в период от 5 г. след откриването, с последваща оклузия в
3 до 16% и развитие на ренална атрофия в 21%, особено при пациенти с диабет или
друга манифестна атеросклероза.
Фибромускулната дисплазия е сборно понятие на съдово заболяване, което засяга интима, медия и адвентиция. Причините са неясни, въпреки многобройните теории. Приема се, че може да е свързана с генетична предиспозиция, тютюнопушене,
хормонални фактори и заболявания на ваза вазорум като рискови фактори.
Среща се в около 10% от случаите с ренална артериална стеноза. Засяга предимно момичета и млади жени между 15 и 50 г, по-често се локализира в дисталните
2/3 на реналните разклонения с типично броеницовидни аневризмални разширения
по хода на съда на ангиография. За разлика от атеросклеротичните артериални
стенози на реналните артерии, ФМД рядко води до оклузия на съда.
Клинична характеристика
Въпреки че РВХ често спомага за акцелерация или малигнена хипертония, не е
лесно да се разграничи от есенциалната хипертония. Някои класически белези като
хипокалемия, липса на фамилна обремененост, абдоминален аускултаторен шум,
продължителност на хипертонията по-малко от година и начало преди 50 г., са много сугестивни за РВХ, те нямат строго предиктивна стойност. Острата левокамерна недостатъчност с белодробен едем, развиващ се вечер или през нощта,
чсто е първият симптом на не добре контролирана АХ, обусловена от стенози на
реналните артерии.
Реналните артериални стенози би трябвало да бъдат обсъждани в различни
диференциални диагнози на остра бъбречна недостатъчност, особено ако анализът на уринарния седимент има незабележими промени и няма белези на остра тубуларна некроза, гломерулонефрит или интерстициален нефрит. Сред пациентите
с ренални артериални стенози острата бъбречна недостатъчност може да се наблюдава в първия до четиринадесетия ден след начално лечение с АСЕ-инхибитори,
след използване на диуретици или други антихипертензивни лекарства, след големи
хирургични интервенции или спонтанна ренална артериална оклузия. Когато реналната остра недостатъчност е следствие на ренална артериална оклузия, уринарната находка може да имитира остра тубуларна некроза.
Пациентите с необяснима хронична или прогресираща ренална недостатъчност представляват нееднородна група и скрита исхемична нефропатия може да
бъде наблюдавана до 24% от пациентите, които са на възраст 50 г. или по- възрастни, особено сред онези с генерализирани атеросклеротични промени, повтарящи се
белодробни едеми или неконтролирана хипертония (фиг.1). Унилатералната ренална
стеноза не е свързана с покачване на серумния креатинин и всяко покачване на серумния креатинин повече от 2.0мг/dc при пациенти със стеноза на ренална артерия е
белег за развитие на билатерални стенози, паренхимно заболяване или двете.
Неинвазивна оценка
Пациентите със симптоми, асоцииращи се с РВХ, са често обсъждани за детайлна клинично-лабораторна оценка. Изследванията включват:
- физиологична оценка на системата ренин-ангиотензин
- функционална оценка на реналната функция
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оценка на перфузията – диференцирана информация за реналния кръвоток
анатомично изобразяване на реналните съдове
Методът за измерване на отговора на системата ренин-ангиотензин включва:
ренин-натриев профил; оценка на активността на плазмения ренин преди и след въвеждане на каптоприл; оценка на ефекта на АН и реналната функция на ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕ) инхибитор; каптоприл ренография за оценка на разликата
в реналната перфузия. Тестът не се препоръчва при възрастни пациенти с атеросклеротични ренални стенози и хипертония, тъй като хипертонията при тези пациенти не е ренин-зависима и резултатите не са надежден предиктор за развитието
на АХ след реваскуларизация. Обратно, изследването е много полезно за идентифициране на пациентите с фиброзно-мускулна дисплазия, при които е много вероятно АХ
да бъде излекувана чрез реваскуларизация, тъй като заболяването е ренин-зависимо.
Идеален, неинвазивен тест за исхемична нефропатия с тежка ренална артериална стеноза и обратима исхемична дисфункция за съжаление засега няма. Търсенето на асиметрия в бъбречните размери е съвместимо с наличието на исхемична
нефропатия, но е неспецифично. Много лекари разчитат на концентрацията на серумния креатинин като сурогат за мярка на гломерулна филтрация, защото тази
мярка е удобна и евтина и също отразява общата ренална функция. Обаче определянето на концентрацията на серумния креатинин не е идеалният метод поради
неговата чувствителност към промените в мускулната маса, протеинови диети,
тубулната секреция и екстрареналния метаболизъм. Концентрацията на серумния
креатинин е лош индекс на индивидуалната бъбречна функция и реналната маса,
тъй като унилатерална ренална стеноза с повече от 70% е често свързана с редукция на гломерулната филтрация в единия бъбрек, но може да няма промяна в концентрацията на креатинина, докато се загуби 50% от реналната маса.
Пациентите с унилатерална атеросклеротична ренална стеноза имат по-малък ренален резерв от пациентите без атеросклероза и ранното откриване на
реналното васкуларно заболяване е есенцията да държи нащрек за развитието на
напреднала ренална дисфункция.
Като практически въпрос, за да се открие исхемичната нефропатия, всеки
трябва да има висока степен на съмнение и да се използват образните техники.
След идентифицирането на реналната стеноза е препоръчителна оценка на кръвотока за всеки бъбрек (фиг. 2). Тоталната гломерулна филтрация и степента на
участие на всеки бъбрек може да бъде използвана за оценка на изходното ниво и
функцията преди и след реналната реваскуларизация.
Клинични данни, насочващи за стеноза на реналните артерии
Клинични данни за стеноза
на реналните артерии

Без клинични данни
за стеноза

Неинвазивни методи:
Doppler, Echograph, CT, MRA

Клинично проследяване
на рисковите фактори

Стенози на реналните артерии

Без стенози

Нуклеални методи за фракционирано
изследване на ренален кръвоток

Клинично проследяване и медикаментозна
терапия на рискови фактори

Унилатерална стеноза
с асиметрия в перфузията

Билатерални стенози

Унилатерална стеноза без
асиметрия в перфузията

реваскуларизация

Фиг. 2. Диагностичен алгоритъм при стенози на реналните артерии
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Образни техники
Образните техники са предпочитани като метод за идентифициране на стенозите в особено напреднала възрастова група. С Дуплекс-ехографията може да се
изобрази реналната артерия и да се оцени скоростта на кръвотока и кривата на
налягането (в 10-20% изследвнето не може да се осъществи (МРА с Gadolin и КАГ са
полезни в оценката на реналната циркулация и аортата, но са по-малко надеждни в
изобразяване на дисталните сегменти и малките акцесорни съдове (фиг. 3, фиг. 4,
фиг. 5, фиг. 6)).
Инвазивна оценка
Целта на контрастната ангиография е да потвърди диагнозата и причината
за ренална стеноза и да оцени разпространеността на инфрареналните съдови увреждания, паренхимната фаза на бъбречното отделяне и да идентефицира съпътстваща евентуално аневризма или оклузия на аортата (фиг. 5, фиг. 6). Препоръчват
се ниско осмоларни контрастни вещества, които са с по-ниска нефротоксичност, и
интраартериалната дигитална субтракционна техника, с което се постига и редуциране на обема на контраста до 15-20 мл, количество, което не се очаква да доведе
до влошаване на реналната функция при повечето пациенти. При пациентите с
напреднала бъбречна недостатъчност използването на нейодни вещества може да
избегне риска на контраст-индуцирана нефропатия.
Терапия
Пациентите с нефропатия рядко имат екскреторна дисфункция и хипертонията при тези пациенти обикновено реагира на АСЕ-инхибитори. За пациентите с
хипертония и атеросклеротична ренална стеноза аспирин, холестерол-понижаваща
терапия и прекратяване на тютюнопушенето са най-важен елемент за ограничаване на атеросклерозата. АСЕ-инхибиторите и ангиотензин-рецепторните блокери
на рецепторите са ефективни в 86-92% от тези пациенти, но загубата на ренална
маса и редукцията на транскапилярното филтрационно налягане може да продуцира
остра или хронична ренална инсуфициенция, особено при засягане от атеросклеротичния процес на двете ренални артерии. Индуцираната от АСЕ-инхибитор ренална инсуфициенция се потенцира от изчерпване на Nа и реналната дисфункция е
обикновено обратима, ако се установи бързо и има индикация, че критично реноваскуларно заболяване е налице. Когато нивото на серумния креатинин е нормално,
потенциалната (възможната) загуба на ренална маса може да бъде предвидена на
базата на нуклеарно фракционирано изобразяване на влошения кръвоток към стенотичния бъбрек.
Малко се знае за ефикасността на лекарствената терапия, целяща исхемичната
нефропатия. Прогресиращата ренална недостатъчност би могла да се наблюдава
независимо от успешната реканализация, внушавайки, че исхемичната нефропатия
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Хирургична реваскуларизация
Преди АСЕ-инхибиторите и балонната ангиопластика да станат възможни,
унилатерален аорторенален бай-пас беше най-често използваната техника. Аортореналният бай-пас отпадна в много центрове и бе заместен от екстра-анатомичния бай-пас. Периоперативната смъртност за екстра-анатомичните бай-паси е от
порядъка на 2.1 до 6.1% и от 1 до 4.7% за реналната ендартеректомия. Факторите,
повишаващи периоперативната смърност, включват необходимостта от аортна
реконструкция, тежка преоперативна азотемия, необходимостта от билатерален
бай-пас, използването на ренален графт като източник на аорторенален бай-пас.
Допълнителни фактори, влияещи на нарастването на латалитета, са: постоперативна ранна обструкция на графта, коронарни заболявания, неконтролирана хипертония и необходимост от реконструкция на ААА, МИ, инсулт, хеморагии, холестеролни емболизации (1-4.3%).
Ранната непроходимост на графта обикновено се асоциира с тромбоза, свързана с технически проблеми, и е най-силният предиктор на периоперативна смъртност (1.4-10%). Обратно, късната оклузия на графта е свързана с организаран
тромб, интимална пролиферация, прогресираща атеросклероза. Честотата на реоперациите за 5-годишен период е около 5-15%, преживяемостта – 65-80%.
Перкутанни интервенции
ЕВР включва балонна ангиопластика с или без стентиране. Приемането на аспирин преди манипулацията и използването на нискоосмоларни к.м.и хепарин е препоръчително. ПТА е метод на избор за пациенти с неконтролирана АХ и фибромускулна дисплазия. Процедурата е успешна в 82-100% и рестенози се наблюдават в
10-11% (фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5а, фиг. 6а).
Обратно, конвенционалната ПТА е по-малко ефективна за атеросклеротичните ренални стенози поради риска от дисекация, елатичен рикоил и ригидност на
лезията. Тези ограничения определят случаите на рестенози от 10-47%.
Ренална реваскуларизация
Няма консенсус по отношение на подбора на пациенти за реновазална реваскуларизация (РВР) или типа реваскуларизация, която да се приложи. Решението за
реваскуларизация, за превенция на реналната функция се основава на допускането,
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може да е мултифакторна и усилията да се ограничи развитието на атеросклероза
са основното.
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че стенозата е хемодинамично значима и влияе на реналната функция и корекцията
й ще стабилизира или подобри реналната функция (фиг. 5, 6). Подборът на подходящия момент на реваскуларизация остава противоречив. Много клиницисти не
подкрепят стентирането с изключение в случаите, когато има билатерални стенози и концентрацията на креатинина е висока. Обаче няколко вида доказателства,
подсказват, че реваскуларизацията преди покачването на креатинина е по-добрият
подход. Първо, хирургичните проучвания доказват, че рискът от периоперативна
и късна смъртност (в период от 4 г.) и бъбречна недостатъчност нарастват в зависимост от изходната концентрация на креатинина. Второ, късните резултати
след хирургична интервенция и ПТА са по-добри, когато изходната ренална функция
е нормална. Трето, ниво на креатинина, по-високо от 1.5 mg/dL, е силен независим
показател на риска от смърт в периода до 4 години след стентиране и е свързан с
риск, който е 5 пъти по-висок от този сред пациентите с изходен креатинин от 1.5
mg/dL или по-малко. Поради посочените факти на този етап всяка хемодинамични
значима ренална стеноза над 70% при пациенти, които не са в краен стадии на исхемична нефропатия, подлежи на ангиопластика или хирургична реваскуларизация.
Индикации
1. Уни- или билатерални стенози > 70% със средностепенна или тежка АХ, с или
без засягане на реналната функция и мултиплени сърдечно-съдови рискови фактори.
2. Уни- или билатерални стенози > 70% с рецидивиращи белодробни едеми
3. Нестабилна ангина пекторис с възможност само за медикаментозна терапия
при пациенти с рецидивиращи хипертонични кризи и уни- или билатерални ренални стенози.
4. Остра или подостра ренална недостатъчност или анурия, предизвикана от
оклузия или субтотална стеноза на двете ренални артерии.
Влияние на реваскуларизацията върху АХ
Хипертонията е класифицирана като “ излекувана” (АН е нормално, без нужда
от медикаменти), подобрена (броят на медикаментите е редуциран, АН е по-добре контролирано или двете) и без промяна. Възможността за пряко сравнение на
резултатите от различните проучвания е ограничена поради разликата в медикаментозната терапия, АН и критериите за оценка на добрите резулатати. След
реваскуларизация артериалното налягане се понижава при всички групи пациенти
непосредствено след процедурата и остава трайно подобрено независимо от редуцирането на антихипертензивната терапия. Не се установява сигнификантна
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Влияние на реваскуларизацията върху реналната функция
За пациентите с напреднала ренална недостатъчност критериите за функционално възстановяване след реваскуларизация включват следните показатели:
изпълване на дисталните сегменти на реналната артерия от колатерални съдове,
визуализиране на екскреторна пиелограма след ангиография, интактни гломерули
след биопсия, дължина на бъбрека повече от 7-9 см, концентрация на серумния креатенин под 4.0mg/dL
Обаче тези променливи величини може да бъдат ненадежни индикатори при
даден пациент и няколко проучвания съобщават за влошаване на реналната недостатъчност след успешна реканализация, включително при пациенти, които са били
на хемодиализа една година и при пациенти с двустранни ренални оклузии. Опитът
показа, че пациенти с дифузни интраартериални съдови заболявания и лош кортикален кръвоток е вероятно да имат необратима исхемична нефропатия и при такива
пациенти реваскуларизацията на реналните артерии рядко подобрява екскреторната функция.
Проучванията по отношение на влиянието на реваскуларизацията за съхранение на реналната функция са строго ограничени поради малкия брой пациенти
в проучванията, краткостта на проследяване и липсата на контролни групи пациенти, които са лекувани под оптимално медицинско наблюдение. Проучванията
класифицират реналната функция като подобрена, непроменена или влошена, но
дефиницията на тези термини е несъгласувана. Например дефиницията на термина “непроменена” не е ясно дали означава стабилизиране на реналната функция
или липса на ефект от лечението. След хирургичното лечение или ПТА реналната
функция се подобрява при 40-50% от пациентите и се влошава при 14-30% (приложение, фиг. 11). Причините за влошаване след успешна реваскуларизация включват обемно изчерпване, индуцирана нефропатия от к.м., ренална емболизаци. Тези
потенциални усложнения, особено при пациенти с ренална недостатъчност, често понижават ентусиазма към реваскуларизации. Използването на протекционни
дивайси като балон, филтри, може да намали риска от ренална емболизация и да
подобри резулатите от ендоваскуларната интервенция.
Влияние на реваскуларизацията на антихипертензивната терапия
Реваскуларизацията на реналните артерии редуцира броя на прилаганите антихипертензивни медикаменти във всички групи болни. Пациентите с нормална
ренална функция след интервенцията не се нуждаят от медикаментозна терапия
или броят на прилаганите медикаменти е силно редуциран. Нефросклерозата води
до нарастване на броя на антихипертензивните медикаменти както преди, така и
след реваскуларизацията.
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разлика между пациентите с нормална ренална функция и тези с умерено влошена
ренална функция, но пациентите без нефросклероза не се нуждаят от хипертензивна терапия или последната е с по-малко медикаменти в сравнение с пациентите
с нефросклероза.
Пациентите с билатерални артериални стенози имат сигнификантно по-високо АН преди реваскуларизацията от тези с унилатерални стенози. След реваскуларизация понижаването на АН е сравнимо с реакцията при пациенти с унилатерални
стенози.
АХ е по-вероятно да бъде излекувана след реваскуларизация в пациентите с фибромускулна дисплазия отколкото тези с атеросклеротични стенози, независимо
от типа на реваскуларизация

ПРЕПОРЪКИ
Оценката и лечението на пациентите със стенози на реналните артерии
трябва да бъде индивидуална на базата на клинични фактори като години, налични медицински особености, вероятност корекцията да подобри контрола
на АХ и реналната функция и риска, свързан с процедурата.
2. Нашите препоръки са предимно базирани на клиничните характеристики и
оценка на рисковите фактори за реналната стеноза, реналната функция и степента на асиметрия в реналния кръвоток на нуклеарните образи. Основна цел
е съхранение на реналната функция.
3. Базата за оценка на реналната функция трябва да включва измерване на серумния креатинин и изследване на урината.
4.	За пациентите, които нямат клинична находка, съмнителна за стеноза на реналните артерии, се препоръчва медикаментозна терапия, периодично проследяване и агресивно повлияване на рисковите фактори за атеросклероза.
5. Пациентите, които имат една или повече клинични находки, трябва да бъдат
обсъдени за по-нататъшна оценка.
6. При пациентите, които имат една клинична находка и при които се налага извършване на коронарография или периферна аортоартериография поради други причини, се препоръчва извършване и на реновазография.
7. При пациентите с данни за бъбречна недостатъчност, при които не се налага
ангиография по друг повод, се препоръчва МРА/КАТ.
8.	Ако резултатите от неинвазивните изследвания насочват за наличие на ренална стеноза, препоръчваме нуклеарните методи на изобразяване за определяне
на тоталната гломерулна филтрация и глумеруланата филтрация на всеки бъбрек по отделно. Ако пациентите имат стеноза на едната ренална артерия,
нормална ренална функция и кръвотокът в двата бъбрека е симетричен, ние
препоръчваме продължаване на близкото проследяване на пациента без извършване на интервенция. Неинвазивните методи на изобразяване на съдовете или изследвания на гломерулната филтрация (обща и разделна) трябва да се
извършват периодично за мониториране на прогресията на заболяването.
9. В случаите с унилатерална артериална стеноза или билатерална стеноза и асиметрия в реналния кръвоток ние препоръчваме ангиография и реваскуларизация за пациенти с нормална или умерено влошена ренална функция.
10. При пациентите с рефрактерна АХ и ренална стеноза верояността за лечение
на хипертонията е по-висока при фибромускулна дисплазия и ПТА е метод на
избор.
11. При пациентите с атеросклероза на реналните артерии контролът на АХ се
улеснява с реваскуларизацията и предотвратяването на реналната исхемия
може да бъде най-важно.
12.	Реваскуларизационните техники са зависими от наличието или липсата на
свързани аортоилиачни заболявания. Стентирането е за предпочитане в случаи на унилатерална или билатерални стенози, които не са свързани със заболявания на аората. Някои хирурзи предпочитат ренално стентиране с аортна
корекция - хибридни методи.
13. При пациенти с напреднала ренална дисфункция реваскуларизацията на двете
бъбречни артерии може да се обсъжда, но решението за интервенция силно зависи от наличието на други ренални и екстраренали заболявания. Ние считаме,
че наличието на диабетна нефропатия, тежка протеинурия и лош кортикален
кръвоток би оспорил доводите за възможна обратимост на исхемичната нефропатия.
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ТРАНСРАДИАЛНА КОРОНАРНА
АНГИОГРАФИЯ И АНГИОПЛАСТИКА
д-р Валентин Кръстев
Национална кардиологична болница

ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
През 1947 г. в Cleveland City Hospital Henry Zimmerman осъществява лява сърдечна катетеризация чрез хирургична артериотомия на a. radialis (Catheterization of the left
side of the heart of man. Circulation 1950;1:357.). Процедурата продължава повече от 3
часа. Същата година Stig Radner от Университета в Лунд, Швеция, използва радиалната артерия като достъп при аортография (Thoracal aortography by the catheterization
from radial artery. Acta Radiol 1948; 29:176). В онова време радиалният достъп е част от
търсените алтернативи на драстичните методики за лява сърдечна катетеризация
чрез директно пунктиране на аортата или лявата камера. През 1952 г. Di Guglielmo
и Gutadauro (Gunar Jönnson’s Radiology Department, Stockholm) публикуват една много
добре илюстрирана монография за неселективната коронарография, базирана върху
изследванията, направени при 235 пациенти, повечето от които трансрадиално (A
roentgenologic study of the coronary arteries in the living. Acta Radiol (suppl.) 1952;97:1). Така
или иначе нивото на медицинската индустрия в онези години не способства за развитието на радиалния достъп, а няколко открития в следващите години решително
променят посоката в търсенето на по-рационален артериален достъп.
През 1953 г. Sven Ivar Seldinger поставя началото на перкутанния съдов достъп
при сърдечна катетеризация. През 1958 г. Mason Sonnes извършва първата селективна коронарография, въвежда квазихирургичния достъп до брахиалната артерия
и създава катетър за коронарография при брахиален достъп. За периода 1959-1962
г. прави 1000 коронарни ангиографии по описания от него метод. През 1967 г. Melvin
Judkins създава специални катетри за канюлиране на всяка от коронарните артерии
при трансфеморален достъп, които и до днес са най-често използваните коронарни
катетри във всяка катетеризационна лаборатория. Всички тези открития допълнително отдалечават радиалната артерия като достъп и превръщат феморалния
достъп в „златен стантард” при сърдечна катетеризация.
Предимства и недостатъци на феморалния достъп
Феморалният достъп е изключително популярен и сравнително лесен за усвояване. Освен това на практика не съществуват ограничения в размерите на използваните катетри и интервенционални устройства. Налице е обаче риск от хеморагични
и съдови усложнения, който не може да бъде пренебрегнат. Освен това достъпът
не се осъществява толкова лесно при пациенти с обезитет и болести на аорто-илиачния сегмент, като честотата на неуспех при тях достига 6-8%. Към това трябва
да прибавим и същественият дискомфорт за пациента след процедурата, свързан
със задължителната имобилизация на легло и свързаните с това неудобства. Немалка
част от катетеризираните пациенти имат съпътстващи заболявания, които праТРАНСРАДИАЛНА КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ
И АНГИОПЛАСТИКА
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Трансрадиалният достъп за сърдечна катетеризация, който възникна като алтернатива на трансфеморалния, понастоящем е „златен стандарт” за много катетеризационни лаборатории.
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вят този период още по-труден, а често и трудно осъществим (сърдечна недостатъчност, белодробни заболявания, болести на опорно-двигателния апарат, уринарна
ретенция, дезориентирани и некооперативни пациенти и т.н.).
Честотата на усложненията варира в различните проучвания (най-вече поради
прага за дефинирането на хематомите). Zoltan Turi, обобщавайки няколко проучвания,
посочва следната честота:
• Хематом (1-12% в зависимост от дефиницията)
• Псевдоаневризма (1-3% клинично и до 6% ехографски)
•	АV-фистула (<1%)
• Съдова лацерация (<1%)
• Остра тромбоза на артерията (<1%)
•	Инфекция (<1%)
•	Ретроперитонеален хематом (0.2-2%)
• Дисекация на артерията (?)
• Увреда на нерв (?)
• Венозна тромбоза (?)
• Уплътнение на периваскуларните тъкани (?)
Последната публикувана студия за усложнията при трансфеморален достъп
при 11821 пациенти в Montreal Heart Institute показва честота на локалните усложнения при диагностична коронарография 1.8%, а при интервенционална процедура – 4%
(Chandrasekar et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2001;52:289–295 ).
Пътищата за преодоляване на недостатъците и намаляване на усложненията
при трансфеморален достъп включват: познаване на предикторите за възникване на
усложнения (периферно-съдова болест, обезитет, антикоагулантно лечение и женски
пол), стриктно спазване на техниката на пункция на феморалната артерия, използване на интродюсери и катетри с по-малък калибър, адекватна хемостаза и използване
на устройства за затваряне на пункционното отвърстие (closure devices).
Closure devices сигнификантно скъсяват времето за постигане на хемостаза и
това на принудителна имобилизация. Успоредно с това обаче се наблюдаваха и някои
специфични за устройствата усложнения, особено късни, които се изявяват най-често след изписване от болница (инфекции и късни емболии). Един наскоро публикуван
метаанализ на Nikolsky et al. (JACC 2004;44: 2004.) на 30 проучвания с първа генерация устройства, включващи 37066 пациенти, показа, че съдовите усложнения при
използване на AngioSeal и Perclose са същите, както при мануална хемостаза, а при
VasoSeal дори по-чести. Данните от по-нови проучвания, включващи closure devices
от нова генерация, са обнадеждаващи. Резултатите от първите проучвания и оскъпяването на процедурата се отразява върху маркетинговите прогнози за продажбата на тези устройства.
Възраждане на трансрадиалния достъп
През 1989 г. Lucien Campeau публикува резултатите при серия от 100 пациенти, при които е използван трансрадиален достъп при диагностична коронарография (Cathet Cardiovasc Diagn 1989;16: 3. ). През 1992 г. и съотв. 1994 г. в Амстердам
Ferdinand Kiemeneij осъществява първата РТСА, съотв. имплантиране на интракоронарен стент, чрез трансрадиален достъп. През следващите години, макар и бавно,
трансрадиалният достъп си пробива път и се превръща в предпочитан за все повече катетеризационни лаборатории.
Изключителното развитие на медицинските технологии, водещо до все по-голяма миниатюризация, използването на нови материали и покрития представляват
мощен стимул за разпространението на методика, свързана с такава малка по калибър артерия, каквато е радиалната. От друга страна, развитието на метода се
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Анатомични и функционални характеристики
на радиалната артерия
Радиалната артерия има повърхностен ход, граничи с костни, мускулни и сухожилни структури и е отдалечена от големи вени и нерви. Това е предпоставка за
лесна пункция, адекватна хемостаза и отсъствието на сериозни усложнения. Освен
това тя не е „крайна” артерия, каквито са брахиалната и феморалната артерии, а е
функционално подсигурена от улнарната артерия чрез палмарните дъги. В допълнение тя е богато инервирана, с висока плътност на алфа1-рецептори, което обуславя
повишената склонност към спазъм.
Ефективността на колатералите се оценява чрез теста на Allen, оксиметрия
и плетизмография. Липсата на такава ефективност е противопоказание за пункция
на артерията. В проучване, включващо 1010 пациенти, G. Barbeau установява негативен Allen тест при 6.3% и тип D отговор при плетизмография – при 1.5% (Barbeau
et al. Am Heart J. 2004 ;147(3):489.). Това означава, че само 1.5% от пациентите са неподходящи за артериална пункция, докато на базата на ранните проучвания техният
дял се оценяваше на около 10%.
Противопоказания
Абсолютни: липсваща пулсация на радиалната артерия, данни за функционална
инсуфициентност на колатералната мрежа (някои от водещите оператори вече не
правят споменатите тестове поради липсата на исхемични усложнения при големи
серии от пациенти), АV шънт при болни на хемодиализа и малка, очевидно несъответстваща на размерите на интродюсерите артерия
Относителни (оператор-зависими): малка артерия, ОМИ, известна патология
на проксималните съдове на ръката
При предстояща CABG и очаквано използване на радиалната артерия като
графт не се използва като достъп (най-често лявата радиална артерия).
Предимства
Минимален риск от усложнения, свързани с достъпа, независимо от приложението на съвременната мощна антикоагулантна и антитромбоцитна терапия, вкл.
при пациенти с повишен риск при феморален достъп и при ефективна перорална
антикоагулантна терапия (INR>2.0). Най-честото усложенение е постпроцедурната
оклузия на радиалната артерия (3-5%), която по правило е асимптомна и в 47-60%
от случаите настъпва спонтанна реканализация. Псевдоаневризмата на радиалната
артерия се среща изключително рядко (0.1-0.2%) и най-често изчезва след продължиТРАНСРАДИАЛНА КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ
И АНГИОПЛАСТИКА
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свързва и с търсенето на достъп, който да намалява неудобствата за пациента по
време и след процедурата, както и намаляване на свързаните с достъпа усложнения
и произтичащите от тях рискове за пациента и оскъпяване на лечението. Съвременната инвазивна кардиология е изправена пред предизвикателството на нарастващия поток от пациенти за диагностика и интервенционално лечение. Скъсяването
на болничния престой, а оттам увеличаване на оборота на болничните легла и скъсяване на листата от чакащи пациенти на фона на рестриктивни болнични бюджети,
очевидно не могат да бъдат постигнати с цената на повишен риск за пациента или
допълнително оскъпяване на процедурите. Не може да се пренебрегне фактът, че
голяма част от пациентите са хора в трудоспособна възраст, които желаят по-бързо възстановяване и възможно най-ранно връщане на работа. Убедени, че отговор
на много от тези въпроси е в състояние да даде трансрадиалната методика, все
повече инвазивни кардиолози развиват и налагат трансрадиалната катетеризация
като „златен стандарт”.
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телна компресия. АV-фистулата също е изключително рядко усложнение поради отсъствието на големи вени в близост до артерията и има само единични съобщения.
Големите хематоми се развиват не около пункционното място, а най-често в зоната
на предмишницата и по-рядко на мишницата. Обикновено се дължат на перфорация
на малък клон на артерията с водач. Те могат да доведат до най-тежкото усложнение, compartment syndrome, което за щастие е изключително рядко (G. Barbeau съобщава за 1 случай при извършени над 35000 трансрадиални катетеризации). Agostoni
et al. при метаанализ на 12 рандомизирани студии (3224 пациенти), сравняващи трансрадиален и трансфеморален достъп при диагностични и интервенционални процедури, намират сигнификантно по-ниска честота на усложненията, свързани с достъпа при трансрадиалния метод (0.3% срещу 2.8%, р<0.001). Освен това широкото
използване на радиалната артерия при катетеризации води до намаляване на честотата на усложненията, свързани с трансфеморалния достъп, поради насочване
на пациентите с повишен риск от усложнения към трансрадиална процедура (J. D.
Hilton, TCT 2000, Am J Cardiol 2000; 86(supp1 8A): 36i). Честотата на усложненията намалява пропорционално на броя на извършените от всеки оператор трансрадиални
процедури (Y. Louvard, персонална статистика). От извършените в Националната
кардиологична болница над 6000 трансрадиални изследвания (2002-2005), от които
около 2000 интервенционални процедури и близо 350 пациенти с ОМИ с ST-елевация
липсва усложнение, свързано с трансрадиалния достъп, което да е довело до спешна
или планова съдово-хирургична намеса.
Предпочита се от пациентите заради липсата на практика на период на принудителна имобилизация и произтичащите от това неудобства. След диагностична сърдечна катетеризация Cooper et al. изследват качеството на живота при 200 пациенти (101 след трансрадиален и 99 след трансфеморален достъп) с въпросника SF-36 на
първия ден и в края на първата седмица след изследването. Те намират сигнификантна
разлика между двете групи при 5 от общо 8 от включените показатели - физическо
състояние, физическа годност за работа, болка, социална активност и психоемоционално състояние (Am Heart J 1999;138:430.). Различията между двете групи се запазват
и когато с визуално-аналогова скала се сравнява качеството на живота, специфично
свързано с процедурата. Пациентите от трансрадиалната група определят общия
дискомфорт, болките в гърба и ограниченията в движенията като по-слабо изразени
в сравнение с тези от групата с трансфеморален достъп. В същото проучване, помолени да изразят предпочитанията си към един от двата метода, повечето пациенти
посочват трансрадиалния (р<0.001). Сред тези, които са били изследвани преди това и
трансрадиално, и трансфеморално, тези предпочитания достигат 87%.
Скъсяването на болничния престой и намаляването на усложненията резултират в снижаване на средните разходи за 1 пациент (Agostoni et al. JACC 2004; 44:349.).
Всичко това дава възможност методът да се реализира като идеалната платформа
за развитие на инвазивна диагностика и терапия при амбулаторни пациенти.
Недостатъци и неудобства на трансрадиалната катетеризация
Основният недостатък на трансрадиалния метод е продължителният период
на обучение. В началния период трудностите са свързани с пункцията на радиалната артерия, по-честото възникване на спазъм в резултат от многократни опити
да бъде канюлирана артерията, анатомичните вариетети, манипулирането с катетрите за постигане на селективно канюлиране на коронарните артерии, изборът на
подходящ въвеждащ катетър и осигуряване на достатъчна опора за извървшване на
интервенционална процедура. След преминаването на този период трудностите се
ограничават до анатомичните вариетети. Бавно, с натрупването на опит, намаляват честотата на процедурния неуспех, процедурното и скопичното време.
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Поради функционалните си особености радиалната артерия е предразположена към спазъм (10%). Тревожността, многократните пункции, несъответствието
между размерите на артерията от една страна и на интродюсерите и катетрите
от друга, енергичното и непредпазливото манипулиране с водач и катетри, както
и честата смяна на катетри провокират спазъм на артерията. Затова седацията,
канюлирането при първата пункция, „спазмолитичните” коктейли, използването на
материали с хидрофилно покритие, използването на един катетър за селективна
ангиография на двете коронарни артерии могат да намалят честотата на възникване на спазъм.
Анатомичните вариетети са често срещани, но сравнително рядко създават
пречки за осъществяване на изследването. Най-често се срещат извивките по хода
на радиалната и брахиалната артерия, бримката на радиалната артерия често в
комбинация на ремнантна артерия и високото отделяне на радиалната артерия от
брахиалната и дори от аксиларната артерия. С напредването на възраста и при
наличие на хипертония с голяма давност често се срещат извивки на подключичната артерия и брахиоцефалния трункус, изместване на остиумите на съдовете на
дъгата поради разгъване на аортата, които затрудняват достигането на възходящата аорта и селективното канюлиране на коронарните артерии. Ретроезофагеално разположената и самостоятелно излизаща от дисталната част на дъгата
дясна подключична артерия (a. lusoria) е рядка находка.
Дали всички тези особености на трансрадиалния достъп създават предпоставки за намаляване на процедурния успех? В споменатия вече метаанализ на Agostoni честотата на неуспеха при трансрадиално изследване е сигнификантно по-висока – 7.2%
срещу 2.4%, р<0.001. В 6 от проучванията трансрадиалната процедура е извършвана
от оператор с липсващ или малък опит. Когато се изключат студиите преди 1999
г., разликата става несигнификантна – 3.9% срещу 2.9%, р=0.3. В едно наскоро завършило проучване, сравняващо ефективността на 2 катетъра при трансрадиална
диагностика, извършена от опитен радиалист, A. Doganov et al. отчитат 100% успех
при канюлиране на радиалната артерия, 99% процедурен успех и 0% усложнения. Очевидно, че успехът и усложненията зависят от опита на оператора.
Един от най-сериозните аргументи срещу трансрадиалната методика е невъзможността да се използват катетри с подходящи за съответната процедура размери поради неголемия калибър на артерията. Saito et al. при изследване на калибъра
на радиалната артерия с ехография установяват среден диаметър на артерията
при мъже - 3.10 ±0.60 mm, а при жени - 2.80 ±0.60 mm. Кумулативната честота на
артериалния диаметър показва, че при 93% от мъжете и жените могат да се използват 5F интродюсери, 6F при 85% съотв. 72%, 7F – 71% съотв. 40% и 8F – 45%
съотв. 24% . Ако съпоставим интервенционалните техники и използваните за тях
консумативи с размерите на необходимите катетри, се вижда, че на практика няма
съществени ограничения за интервенционални процедури през радиалната артерия. Още повече, използването на устройства, изискващи катетри с голям калибър, е далеч от ежедневната работа на всяка катетеризационна лаборатория. При
планови процедури е възможно предварително да се определи калибъра на артерията с ехография или дори само палпаторно, а при ad hoc коронарни интервенции
това може да стане чрез ангиография. При установяване на неподходящ калибър
задължително се преминава към феморален достъп.
Предимствата на трансрадиалната ангиография и ангиопластика се изявяват
само при последователното и настойчивото й прилагане (над 70-80% от процедурите). Макар и по-труден за овладяване, методът е по-щадящ за пациента, свързан е
с по-малко усложнения и разходи и е съпоставим по резултати с трансфеморалния
достъп.
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Д-р Пламен Гацов
Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница
Оценката на тежестта на дадена коронарна стеноза е от изключителна важност за преценката за коронарна реваскуларизация. Необходимостта от допълнителни методи за оценка на промените в коронарната физиология се определят от
недостатъците на най-често използваното диагностично средство – коронарната артериография.
Причините за неточна преценка на степента на коронарната стеноза от ангиографията са: дифузно атеросклеротично засягане на артерията; невъзможност
за определяне на референтен ���������������������������������������������������
«нормален»�����������������������������������������
сегмент; съдовото ремоделиране, извивка
на участъка, дължина и неравност на стенозата, завихряне на кръвотока и др. Това
налага използването на показатели, отчитащи влиянието на всички тези фактори
върху коронарния кръвоток.
Концепцията за използването на коронарния резерв като мярка за тежестта
на една коронарна стеноза принадлежи на �����������������������������������������
K����������������������������������������
. ��������������������������������������
Lance���������������������������������
��������������������������������
Gould���������������������������
(�������������������������
Gould��������������������
, 1974). В основата
на тази концепция лежат резултатите от опити при кучета, при които постепенното стесняване на коронарната артерия води до съответно намаляване на
способността на коронарното русло да увеличава с пъти кръвотока към миокарда
(хиперемия) в отговор на повишени изисквания за снабдяване с кислород. Причината
за това е, че след определена степен на стеснение на артерията резистентните
съдове започват да се разширяват с цел да запазят в нормални стойности кръвотока към миокарда при покой���������
(ф������
иг.1��
)�.
При нормални условия притокът на кръв до миокарда може да се повиши от 3
до 5 пъти за сметка на вазодилатация на резистентните съдове (артерии и артериоли с калибър под 300 mm) – състояние, наречено миокардна хиперемия.
Отношението на коронарния кръвоток при хиперемия към кръвотока при покой дава стойността на коронарния резерв (норма 3-5):
CFR���
= Qh���
�����
/��
Qb
където ��������������������������
CFR�����������������������
е коронарният резерв, �����������������������������
Qh���������������������������
– кръвотокът (мл/мин) при ����������
maxимална
хиперемия, Qb����������������������������������
������������������������������������
– кръвотокът (мл/мин) при покой.
Коронарният резерв е еднакъв за лявата и дясната коронарни артерии, еднакъв за мъже и жени�.
Като отношение на две величини, коронарният резерв се влияе от стойността на всяка една от тях. Той може да бъде намален както поради понижен maxимален кръвоток �������������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������������
maxимална хиперемия�����������������������������������������������
)����������������������������������������������
, така и при увеличен базален кръвоток или от
съчетание на двете.
Това е представено на фигурата по-долу, както и най-честите заболявания и
състояния, водещи до понижен коронарен резерв.
Причина за понижен коронарен резерв поради непостигане на maxимален хиперемичен кръвоток при нормален базален такъв са промените в големите епикардни
съдове при коронарна атеросклероза, коронарит (�����������������������������
������������������������������
например след сърдечна трансплантация�����������������������������������������������������������������������
)����������������������������������������������������������������������
и мускулни мостове, а също така микросъдова патология при синдром Х,
захарен диабет, миокардна хипертрофия и след миокарден инфаркт (фиг.
���������
2)�.
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Начини за измерване на коронарния резерв
Коронарният резерв може да бъде изследван като отношение на кръвотока,
измерен при maxимална хиперемия (maxимална микросъдова дилатация) към изходния
кръвоток (кръвотока при покой, базални условия). Най-често използваните медикаменти за предизвикване на maxимална хиперемия са изброени в табл. 1.
Предизвиканата от медикаменти хиперемия се нарича още “директна”. Този
начин на предизвикване на хиперемия е изключително удобен за прилагане в катетеризационните лаборатории. Различните методи да предизвикване на коронарна
хиперемия могат да се съчетават с различни методи за оценка на кръвотока с цел
определяне на коронарния резерв (�����������������������������������������������
������������������������������������������������
фиг. 3�����������������������������������������
)����������������������������������������
. Една част от тези диагностични методи
се прилагат преди сърдечната катетеризация, докато други са неразделна част от
диагностиката в съвременната катетеризационната лаборатория и подпомагат
вземането на решения за или против коронарна реваскуларизация.
По-долу ще изброим неразгледаните до сега “индиректни” методи за предизвикване на миокардна хиперемия, които се основават на повишаване на нуждите на
миокарда от кислород. Към тях се отнасят:
а) Тестовете с динамично физическо натоварване – велоергометричен тест и
тест с “бягаща пътечка” (����������������������������������������������������������
treadmill�������������������������������������������������
). Това са най-често прилаганите в кардиологията
тестове за оценка на коронарния резерв. За намаления резерв се съди по изявата
на стенокардна болка, ЕКГ-промени, промени в миокардната перфузия, определена с
радиомаркери (най-често 201Tl���
и 99 Тс) и в някои случаи – промени в левокамерния контрактилитет, установени с ехокардиография.
A

B

C

D

E
5

КР

кръвоток

4
3
2
1
0

R1

R2

R3

A-епикардни артерии, B-артериоли, C-капиляри, D-венули, E-вени

Фиг. 1. Части на коронарно-съдовото съпротивление. Наличието на високостепенна стеноза на епикардна артерия води до нарастване на тази компонента на съпротивлението
на епикардните артерии (R1) за сметка на
компенсаторно намаляване на съпротивлението поради вазодилатация в зоната на малките артерии и артериолите (R2) – изчерпан
коронарен резерв.

Нормален
коронарен
резерв

Коронарна
стеноза
Х синдром

Клапни пороци Съчетание на
Хипертония
състоянията
Анемия
от III с макроМедикаменти или микро-съдова
коронарна болест

Фиг. 2. Коронарен резерв в норма и при различни заболявания.
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Понижаването на коронарния резерв може да се дължи и на повишен базален
кръвоток при непроменен maxимален такъв. Такива състояния са артериална хипертония, тахикардия, анемия, обемно и систолно камерно обременяване при вродени и
придобити клапни и шънтови пороци, след миокардна исхемия, приложение на съдоразширяващи медикаменти (����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
натриев нитропрусид, дипиридамол, папаверин и др.���
)��.
Съчетанието на понижена maxимална хиперемия �����������������������������
(����������������������������
коронарно-съдова патология��)�
и повишен базален кръвоток поради някое от изброените по-горе състояния е третият вариант за понижен коронарен резерв.

б) Тест със статично натоварване (�����������
handgrip���
).
в) Предсърдно пейсиране с нарастваща честота.
г) Добутаминов стрес-тест, вече описан по-горе.
д) Краткотрайното (10 сек) оклудиране на коронарната артерия в експериментални условия води до компенсаторна хиперемия в продължение на около 30 сек
вследствие на натрупаните съдоразширяващи вещества в миокарда.
Тестовете със статично натоварване, с предсърдно пейсиране и добутаминовият стрес-тест се прилагат най-често при болни, не можещи да извършат теста
с динамично натоварване или в условията на катетеризационната лаборатория
(табл. 2)��.
№

Наименование

1 Папаверин

Начин на
действие
Разширение
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2 Дипиридамол Разширение
3 Аденозин

Разширение

4 A2a агонисти
5 ATФ
6 Нитро-глицерин
7 Изосорбиддинитрат
8 Na –
нитропрусид

Разширение
Разширение
Разширение
Разширение

Място на
действие

Странични действия
Дозировка
Дейсти път на
вие
прилагане
(мин)
Артериоли 6-12 mg
2-3 (5) Удължен QT-интервал
i.c.
КТ. Лактатна продукция
Артериоли 560-840 мик/кг
30 Продължителна (30 мин)
i.v. за 4 – 6 мин
стенокардно-подобна болка
Артериоли 12-60 мик/кг/мин
1 Преходен AV-блок,
i.c
стенокардноподобна болка.
140мик/кг/мин
Астматичен пристъп, хиi.v. за 3-6мин
потония с тахикардия (при
венозно приложение)
Артериоли Неуточнена i.v.
5
Без странични действия (?)
Артериоли 0,5 –50 мик. i.c.
Артерии
100-200 мик i.c
10-15 Хипотония и тахикардия
10-200 мг/мин i.v
(при венозно приложение)
Артерии
1 – 3 мг i.c.
Без странични явления

Артерии
0,3-0,6 мик/кг i.c.
5-10 Хипотония и тахикардия
и артериоли 0,5–2мик/кг/мин
(при венозно приложение)
i.v.
9 ацетилхолин При Интактен Артерии и 20-100 мик i.c.
ендотел – разши- артериоли болус или i.c.
рение, nри увре- над 50 мик инфузия 10-8 М
-5
ден ендотел –
до 10 М
констрикция
за 3 мин
10 Никорандил Разширение
артериоли 0,5 – 3,0 мг i.c.
11 Ергоновин
Констрикция
артерии
0,05 – 0,4 мг i.v.
3–5 ОМИ и смърт
малеат
в 0,03%
12 Йод-конразширение
Артерии и 5-10 мл i.c.
2-3 Алергия, ритъмни нарутраст
артериоли
шения
Табл. 1. Медикаменти, използвани за предизвикване на коронарна хиперемия.
Вид тест
Тест на велоергометър или бягаща
пътечка (treadmill)
�����������
Предсърдно
пейсиране

Разширение

Начин на извършване
Различни видове протоколи –
на Bruce��������������
�������������������
,�������������
на
������������
СЗО и др.

Забележка
Широко разпространени

Пейсиране с висока чистота
Рядко се прилага – в електрофизиолопосредством електрод в дясното
гичните лаборатории и при нарушения
предсърдие
в опорно-двигателната система
Добутаминов тест Венозна инфузия на добутамин в
В съчетание с ехокардиография носи
постепенно покачваща се доза от 10 до ценна информация за миокарден
40 µ��������
g�������
/������
kg����
/���
min
виталитет и индуцируема исхемия
Статично натовар- Стискане на динамометър със сила 15 Удобен за използване
ване (�����
������
hand� ����������
grip������
test�
�����)
до 50% от maxималната за 4 минути
в катетеризационната лаборатория
Тест със студ
Потапяне на лявата ръкана болния в
Удобен за използване
(Cold pressor test)
съд с топящ се лед за 90 секунди
в катетеризационната лаборатория
Табл. 2. Стрес-тестове за предизвикване на коронарна хиперемия.
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ДИРЕКТНА ХИПЕРЕМИЯ
(МЕДИКАМЕНТ)

ИНДИРЕКТНА ХИПЕРЕМИЯ
(СТРЕС)

С ДИРЕКТНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВОТОКА (ДОПЛЕР, ТЕРМОДИЛУЦИЯ)

С ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА НА НАТРУПВАНЕ И ОТМИВАНЕ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО

Фиг. 3. Начини за измерване на коронарния резерв.

Фиг. 4. Измерване на коронарен резерв посредством интракоронарна Доплер ехографска система (FloWire/FloMap) при болусно интракоронарно (горе) и интравенозно (долу) приложение
на аденозин.
ОЦЕНКА НА СИГНИФИКАНТНОСТТА
НА КОРОНАРНИТЕ СТЕНОЗИ
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Интракоронарната Доплер-сонография, заедно с методи за директна или индиректна миокардна хиперемия, позволява измерване на скоростта и обема на коронарния кръвоток, както и изчисляване на коронарния резерв (фиг.
��������
4)
Един от най-често използваните в съвременната катетеризационна лаборатория метод за оценка на хемодинамичната значимост на дадена стеноза е частичният резерв на кръвотока (������������������������������������������������������
fractional��������������������������������������������
�������������������������������������������
flow���������������������������������������
��������������������������������������
reserve�������������������������������
- ����������������������������
FFR�������������������������
) �����������������������
(приложение, фиг. 10)��.
Методът се основава на отношението на действителния миокарден кръвоток
към теоретичния такъв при maxимална хиперемия. При равни други условия това
отношение зависи от отношението на налягането в коронарната артерия след
стенозата в изследваната артерия към това в аортата (което е теоретичното
maxимално налягане в артерията) при maxимална хиперемия.
Практически това се извършва посредством вкарване на специален водач за
налягане, изпълнен с течност - 0,014-инчов коронарен водач (����������������������
Schneider�������������
������������
Europe������
) или
0,014-инчов коронарен водач със сензор за налягане на върха (��������������������
Pressure������������
Wire�������
�����������
, RADI�
�����
Medical������������������
, Upsala����������
����������������
, Sweden��
��������
).
В заключение може да се каже, че доказаните множество недостатъци на коронарната артериография за оценка на тежестта на коронарните стенози ���������
(тяхната
хемодинамична значимост)�����������������������������������������������������
и необходимостта от коронарна реваскуларизация изисква прилагането на допълнителни неинвазивни и инвазивни методики за оценка на
коронарната физиология и преди всичко на коронарния резерв. Тези методи са важна
част от диагностиката на сърдечно-съдовите заболявания.

ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
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д-р Анна Кънева
Клиника по детски болести и детска кардиология,
Национална кардиологична болница
В последните години настъпиха големи промени в подхода към кардиологично болните деца и възрастни с широко използване на неоперативните методи на лечение.
За рождена дата на интервенционалната кардиология се смята 1966 година, когато
Rashkind въвежда балонната атриосептостомия, процедура, спасила живота на хиляди
деца и променила целия облик на детската кардиология. Десет години по-късно Grunzig
въвежда балонната дилатация на коронарните съдове, процедура, променила също
подхода към възрастните с коронарна болест. В следващите години настъпва бързо
развитие на интервенционалното лечение и то е продиктувано от една страна от
големите технически достижения в кардиологията и от друга – от предимствата на
неоперативното лечение:
• избягване на оперативната травма и свързаните с нея козметични промени
• спестяване на възможните усложнения от сърдечната операция и използването
на екстракорпорално кръвообращение
• избягване на възможните усложнения от апаратната вентилация и продължителния престой в реанимация
• болничният престой се скъсява от 12-14 до 2-3 дни
• не е необходим рехабилитационен период.
С въвеждането на интервенционалните методи на лечение се променя цялостния
подход към пациентите с вродени кардиопатии. Честотата на вродените кардиопатии е около 8%0 от живородените, т.е. за нашата страна около 500-600 деца годишно
се раждат с ВСМ. От тях около половината се нуждаят от лечение, в миналото оперативно. В последните години при някои кардиопатии то се замества с интервенционални процедури. Така у нас са въведени и широко се прилагат следните процедури:
– балонна атриосептостомия
– пулмонална валвулопластика
– лечение на коарктация на аортата (балонна ангиопластика/стент)
– аортна валвулопластика
– емболизация на абнормни съдове (колатерали)
– затваряне на предсърден дефект
– затваряне на персистиращ артериален канал
– дилатация на периферни стенози
Понастоящем в много центрове до 40% от ВСМ, били те при деца или възрастни,
се лекуват неоперативно. Ние следваме световните тенденции и анализът на инвазивните изследвания в ДКК показва трикратно увеличаване на броя на интервенционалните процедури за последните 5 години - от 30 на 105 годишно, при запазване на
броя на диагностичните катетеризации в обема 100-120 годишно.
Всяка интервенционална процедура следва определен план или протокол, който
обединява усилията на много хора. На първо място се извършва неинвазивна диагностика, като се определят показанията за интервенция. Взема се информирано съгласие. Обезболяването се извършва в зависимост от възрастта и вида на процедурата,
като анестезията е локална или обща. Системната хепаринизация е с доза 100 Е/кг до
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БАЛОННАТА АТРИОСЕПТОСТОМИЯ е спешна животоспасяваща процедура при новородени с транспозиция на големите артерии (ТГА) или други сложни кардиопатии. Тя
цели разкъсване на фоса овале и размесване на венозна и артериална кръв като по този
начин в системната циркулация се доставя оксидирана кръв. ТГА е кардиопатия, при
която големите артерии изхождат от несъответните им камери - аортата изхожда
от дясна камера, а белодробната артерия (БА) от лява камера (ЛК). В този случаи кръвообращението е паралелно - в системната циркулация тече венозна кръв, а в белодробната оксидирана. Естествената еволюция е фатална при липса на комуникация между
двете кръвообращения. Поведението при съмнение за ТГА е спешно диагностициране и
извършване на БАСС под ехоКГ или рентгенов контрол. По този начин се дава възможност за дочакване на коригиращата операция.
БАЛОННАТА АНГИО- И ВАЛВУЛОПЛАСТИКА са въведени през 80-те години. Те целят премахване на стеснението чрез разкъсване на слоеве на съд (интима и медия)
или на срастнали комисури чрез раздуване на ригиден балон, поставен на мястото на
стеснението.
ПУЛМОНАЛНАТА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА (ПВП) е метод на избор при лечението на
клапна пулмонална стеноза поради много добрите резултати и минималния риск след
периода на новороденото. Клапната пулмонална стеноза (ПСт) съставлява около 5%
от ВСМ. Заболяването се среща в широк клиничен спектър - от лекостепенни до критични стенози с деснокамерна недостатъчност и дясно-ляв шънт на предсърдно ниво
(“трилогия на Фало”). Характерен за ПСт е ниският еволютивен потенциал и много добрата корелация между физикалната находка и ЕКГ и тежестта на обструкцията. Все
пак оценката на тежестта на обструкцията и хемодинамичните следствия се уточняват с Ехо КГ. Показанията за ПВП е средностепенна или високостепенна стеноза с
градиент по Доплер над ���
5��
0 ��������������������������������������������������������
mm������������������������������������������������������
H�����������������������������������������������������
g����������������������������������������������������
, деснокамерно обременяване на ЕКГ, деснокамерна хипертрофия на Ехо и инвазивно измерен градиент над 45 mm��������������������������
����������������������������
H�������������������������
g������������������������
. Резултатите най-често
са много добри с премахване на градиента ДК/БА. В някои случаи (по-тежки стенози) се
измерва остатъчен подклапен (инфундибулен градиент), който най-често спонтанно
регресира в рамките на 3-6 месеца. Пулмонална регургитация (ПР) след ПВП обикновено
не създава технически проблем - тя най-често е лекостепенна, понася се добре и не е
по-изразена от ПР след хирургична валвотомия. Отдалечените резултати от ПВП са
най-често много добри с регресия на инфундибулната стеноза, добре толерирана ПР
и много рядко рестеноза. Резултатите са незадоволителни при силно диспластични
клапи, както и при синдрома на Noonan��
��������.
АОРТНА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА (АВП)
За разлика от ПВП, АВП не дава такива добри резултати. Това е така, тъй като
дефинитивното лечение при клапната аортна стеноза (АС) е клапното протезиране,
а валвулотомията, оперативна или балонна, е палиативна процедура с честа възможност за ревалвулотомия. Показанията за валвулотомия, оперативна или балонна, са
еднакви. В периода на новороденото това са критични АС с дуктус-зависим кръвоток
в системната циркулация, сърдечна недостатъчност и намалена систолна функция.

ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ВРОДЕНИ КАРДИОПАТИИ
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2500-5000 Е. На първия етап се извършва инвазивна диагностика (налягания, градиенти, шънтове, АКГ с измервания) и след преценка и обсъждане на резултатите се взема решение за вида на процедурата. След извършване на процедурата в запланувания
обем се прави инвазивна оценка на непосредствения резултат (налягания, градиенти,
АКГ). Извършва се антибиотична и/или антиагрегантна профилактика. Оценката на
непосредственият резултат и проследяването се извършват основно клинично и по
неинвазивен път.

и н в а зи в н а д и а г н о с ти к а и и н т е р в е н ц и о н а л н о л е ч е н и е

При по-големите деца, юноши и млади възрастни това са данни за значима стеноза със
симптоми на мозъчна хипоперфузия, лекокамерно (ЛК) обременяване с реполаризационни нарушения в ЕКГ, ЛК хипертрофия с пиков градиент над 70 (среден над 40 mm�������
���������
H������
g�����
) по
Доплер и абнормен отговор на артериалното налягане към натоварване.
Липсва единно становище кой е по-добрият подход - оперативната валвулотомия
под директен визуален контрол или балонната дилатация, при която има възможност
за ятрогенна увреда на аортната клапа със значима аортна недостатъчност, особено
при бикуспидни и диспластични клапи. Изборът зависи от опита на центъра и резултатите, но все по-често се предпочита балонната дилатация. Случаите, които са неподходящи за АВП, са тези с тесен аортен пръстен, бикуспидна клапа с изразена дисплазия,
съпътстваща над лека аортна недостатъчност и няколко нива на стеснение (подклапно, клапно, надклапно). АПВ се приема за ефективна при спадане на градиента под 50 мм
или с 50% от изходния и липса на значима аортна недостатъчност (АН).
Усложненията при АВП са по-чести - те включват артериални съдови увреди, особено чести при новородени и малки деца, значима АН, тежки дизритмии, сърдечна перфорация, а в отдалеченото проследяване - развитие на рестеноза. Въпреки това АВП
е предпочитан метод на лечение при деца както като първична палиация, така и след
предхождаща хирургична валвулотомия или балонна дилатация.
ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪДОВИ СТЕНОЗИ (АНГИОПЛАСТИКА)
Ангио��������������
пл������������
астиката (АП) е метод, който се прилага при лечение на нативни или следоперативни съдови стенози. За детската кардиологична практика това са главно коарктация на аортата, периферни пулмонални стенози и хирургични стенози на венозни
или артериални анастомози. Интервенционалното лечение се извършва с балонна дилатация или монтиране на стент.
При балонната дилатация раздуването на ригиден балон на мястото на стеснението води до разкъсване на интимата и част от медията на нативния съд или на
цикатрициалната тъкан на мястото на анастомозата. Основни проблеми след АП са
обратното свиване на мястото на извършената дилатация (еластичен рекойл), особено при високостепенни стенози на дълго протежение с изразена фибродиспластична
реакция или образуване на фалшива аневризма при използване на голям балон и прилагане на високо налягане.
За преодоляване на тези усложнения е въведена дилатацията с ендоваскуларен
стент. Стентовете
���������������������������������������������������������������������
представляват тръбички от биологично инертен материал, неръждаема стомана при Palmaz������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
-стентовете или сплав от платина и иридий при СР-стента. ����������������������������������������������������������������������������
Съставени са от шахматно подредени редове от прорези, които при раздуването
с балон придобиват форма на диамант.������������������������������������������
При раздуването стентовете се скъсяват и
процентът на скъсяване е различен при различните видове. Предимство на стента е,
че разпределят механичната сила, дилатираща съда на по-голяма площ, като се намалява рискът от разкъсването му и образуването на аневризма. Проблем
��������������������
за детската
възраст е, че стентът не нараства при израстването на детето и прилагането му е
ограничено за по-големи деца. Друг проблем е разрастването на неоинтима по вътрешната му повърхност, което може да доведе до стеноза вътре в стента. За преодоляване на тези проблеми в последните години са създадени ново поколение стентове,
които могат да се редилатират и които се имплантират по специални двойни балони.
Изборът на интервенционалната процедура зависи от типа лезия, възрастта на
пациента, морфологичните особености, опита на екипа.
КОАРКТАЦИЯ НА АОРТАТА
Опитът с интервенциналното лечение на коарктация на аортата датира от 80те години. Докато за рекоартацията балонната дилатация се смята за метод на избор,
липсва единно становище за нативната коарктация. Балонната дилатация е изоставе-
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ДЕФЕКТИ НА ПРЕДСЪРДНО НИВО
Транскатетърно лечение се прилага при междупредсърден дефект (МПД) тип секундум, изкуствено създадени фенестри при оперативно лечение на комплексни кардиопатии и персистиращ форамен овале (ПФО) при възрастни с парадоксална мозъчна
емболия
МПД е една от най-честите ВСМ при деца и най-честата ВСМ при възрастни.
Ляво-десният шънт на предсърдно ниво води до обемно обременяване на десните кухини. Най-често липсват симптоми в детството. Оплаквания като дизритмии, сърдечна
недостатъчност, белодробна хипертония се явяват след 30 години.
Оперативното лечение под ЕКК крие минимален риск, но е свързано с висока болестност.
Опитите за транскатетърно затваряне започват от 1974 г., като досега са създадени много устройства, болшинството от които излезли от употреба. Принципно
устройствата се състоят от две части, които застават от двете страни на септума, като ги поддържа метален скелет. За задържане на устройството на преградата
дефектът трябва да е с добри ръбове, а самото устройство е до 2,5 пъти по-голямо
от дефекта. Понастоящем в света най-често се използва устройството на Амплацер,
с което имаме отип от 2002 г. Устройството на Амплацер е изработено от нитинол и
се състои от 3 свързани части. Предимствата му са, че при недобро заставане на преградата и значим остатъчен шънт то може многократно да се репонира до постигане
на желания резултат и евентуално да се извади от тялото.
Показани за транскатетърно затваряне с устройството на Амплацер са централно разположени МПД секундум тип с диаметър под 35 мм, значим ляво-десен шънт
с Qp�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������������������������
Qs��������������������������������������������������������������������������������
> 1,5��������������������������������������������������������������������������
и ръбове над 7 мм към коронарния синус, АV-клапи, дясна горна белодробна
вена, празни вени. Противопоказания за транскатетърно затваряне има при съпътстващи ВСМ, налагащи операция, МПД тип примум, МПД тип синус венозус, т.е липса
на достатъчни ръбове, наличие на ЧАВБВ, белодробна хипертония с Rp������������������
��������������������
> 7 UE�����������
�������������
, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, пресен миокарден инфаркт.
Процедурата се извършва под рентгенов и ТЕЕ контрол.
Интервенционална процедура, навлязла широко в Европа и САЩ , чието въвеждане
предстои и у нас, е ЗАТВАРЯНЕТО НА ПФО при възрастни пациенти с парадоксална
мозъчна емболия. Счита се, че отвореният форамен овале и аневризмата на предсърдния септум имат голямо значение за криптогенните (неуточнените) мозъчни инсулти,
които са до 40% от емболичните инциденти и за преходните нарушения на мозъчното
кръвообращение при млади възрастни. Приема се, че те се дължат на парадоксална
емболия на тромби или микротромби при инцидентно повишаване на налягането в ДП
и дясно-ляв шънт през форамен овале. Затварянето на форамена води да рязко нама-
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на като метод на лечение при новородени и кърмачета поради честото развитие на
рестеноза, възможните артериални усложнения и много добрите оперативни резултати.�����������������������������������������������������������������������������
При
����������������������������������������������������������������������������
по-големи деца съществуват рискове от непълно отстраняване на обструкцията с персистираща артериална хипертония или развитие на аневризма при използване
на по-голям балон. Въвеждането в практиката на редилатиращи се стентове дава обещаващи начални резултати, но лисва отдалечено проследяване.
Принципно същият подход важи и за дилатацията на периферните пулмонални
стенози. Особено проблемни в тази група са пациентите със следоперативни бифуркационни стенози, за които не е въведен общоприет метод на лечение.
Възможна е балонна дилатация на поставена системна аорто-пулмонална анастомоза или поставяне на стент в артериалния канал за поддържането му отворен при
комплексни ВСМ.
Голяма крачка в интервенционалната кардиология е въвеждането на методи за
транскатетърно затваряне на комуникации на предсърдно, камерно или съдово ниво.
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ляване на честотата на мозъчните инциденти. Въвеждането на тази интервенционална процедура е свързано със създаване на интердисциплинарен екип от невролог,
кардиолог, интервенционалист и активно търсене на ПФО при младите пациенти с
криптогенен инсулт.
По интервенционален път се затварят и съдови комуникации - персистиращ артериален канал или периферни съдови комуникации - големи аорто-пулмонални комуникации или АV-фистули.
ПЕРСИСТИРАЩИЯТ АРТЕРИАЛЕН КАНАЛ (ПАК) се среща като изолирана лезия
или съчетан с “прости” или комплексни ВСМ, където кръвотокът през него осигурява
системното или белодробното кръвообращение. Изолираният ПАК е с разнообразна
клинична изява - от “тихи” дуктуси, които се откриват при ехокг изследване, до неовладяема сърдечна недостатъчност. Показания за премахване на кръвотока през артериални канал има при пациенти с континуален шум, независимо от ляво-десния шънт.
Липсва единно становище по отношение на поведението към “тихите” дуктуси, а затварянето е противопоказано при белобробна обструктивна съдова болест (БОСБ).
Оперативното лигиране на ПАК от Gross�����������������������������������������
����������������������������������������������
през 1938 г. слага началото на сърдечната хирургия. През 1967 г. е създадено първото устройство за затваряне на АК. Понастоящем се използват главно две устройства за затваряне на АК - освобождаващите се
спирали на Giantirco��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
и
�������������������������������������������������������������
устроството на Амплацер за ПАК. Показани за транскатетърно
затваряне са ПАК без белодробна хипертония при деца с тегло над 10 кг, подходяща анатомия (добре оформена ампула). Липсва единно становище по отношение на тихите
дуктуси. Противопоказания за интервенционално лечение има при тегло под 10 кг, възраст под 1 година, ендокардит или друга сериозна инфекция и белодробна хипертония
с БСР над 8 Е. Изборът на устройство зависи от размера на ПАК, като при ширина на
пулмоналния край под 2,5-3 мм и добре оформена ампула се предпочита освобождаваща
се спирала, а при размер на канала над 3 мм - устройството на Амплацер. Възможни усложнения при транскатетърното затваряне на ПАК са емболизация на устройството,
протрузия в аортата или белодробната артерия с последваща стеноза, образуване на
тромби по устройството и много рядко хемолиза при остатъчен шънт.
В резюме, транскатетърното затваряне на артериалния канал се приема за лечение на избор, но то не се прилага при недоносени и кърмачета. Успехът му зависи от
правилния подбор на устройството. Спиралите са предпочитани при малки, а протезите - при големи АК. Рисковете са свързани с емболизация или протрузия в Ао или БА.
Този метод се предпочита и при възрастни (често калцификати на АК).
ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА АБНОРМНИ СЪДОВЕ
Интервенционалните методи се използват широко при прекъсване на кръвотока
в абнормни съдове. Най-често това са системни аорто-пулмонална колатерали при цианотични ВСМ, целящи подобряване на белодробното кръвообращение. Процедурата се
извършва в навечерието на сърдечната операция.
Нараства броят на пациентите с МКД, лекувани неоперативно, започва неоперативното имплантиране на пулмонални клапи главно при пациенти след радикална
корекция на комплекс на Фало. Правят се експерименти за неоперативно лечение на
пациенти с комплексни ВСМ и общокамерен тип хемодинамика.
В процес на разработване са т.нар “хибридни процедури”, при които интервенционалната процедура се извършва в операционната зала, като по този начин от една
страна се достига до трудно достъпни от хирурга места, а от друга се спестяват
поредни оперативни намеси на болното дете.
Интервенционалните методи на лечение са в процес на непрекъснато усъвършенстване на технологията и техниката на имплантация. Бъдещето е в създаване на
нови устройства и нови техники за неоперативно лечение на ВСМ.
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TRIUMPH - МЕТАБОЛИТНОТО ЛЕЧЕНИЕ
И БЪЛГАРСКИЯТ ПАЦИЕНТ
С АНГИНА ПЕКТОРИС
Целта на проучването �������������������������������������������������
TRIUMPH������������������������������������������
е да оцени а�����������������������������
нтиангинозна�����������������
та���������������
ефективност и
поносимост на Preductal�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
MR��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
(35 мг, два пъти дневно) при лечението на пациенти със
стабилна ангина пекторис��.�
Кое ни направи сигурни, че крайните резултати ще удовлетворят както изследователите, така и коронарно болните пациенти, които се лекуват с ��������������
Preductal�����
MR��
����,
2 таблетки дневно?
Първо, ние знаем, че Preductal������������������������������������������
���������������������������������������������������
MR���������������������������������������
�����������������������������������������
има уникален метаболитен механизъм на
действие. Прилагайки метаболитния подход при лечението на ИБС, ние не повлияваме сърдечната честота. Благодарение на потискането на β-окислението на
мастните киселини се повишава продукцията на АТФ при непроменена кислородна
доставка. Така Preductal�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
MR����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
води до оптимизираното усвояване на наличния кислород в исхемичната клетка.
Благодарение на метаболитния си механизъм на действие, Preductal MR е единственият антиангинозен медикамент, който запазва цялата си ефективност в
комбинация. Добавен към maxимална доза β-блокер, Preductal MR, 2 таблетки дневно,
увеличава с 1 минута продължителността на натоварването в сравнение с комбинацията от β-блокер и нитрат. Може да се проследи как Preductal MR подобрява
физическата активност на коронарно болните пациенти – те могат да извървят
по-голямо разстояние, да изкачат повече стълби и да извършват ежедневната си
работа. Важен е фактът, че коронарно болните пациенти сами могат да оценят
високата антиангинозна ефективност на Preductal MR: изписан в комбинация с βблокер, Preductal MR намалява броя на ангинозните пристъпи с 63% за седмица - значително по-ефективно от нитратите.
И така, ���������������������������������������������������������������
TRIUMPH��������������������������������������������������������
е открито проучване, което проследява 223 пациенти със
стабилна ангина пекторис за срок от 3 месеца. Кардиолози от 14 изследователски
центъра в цялата страна участваха в проучването.
Първичните крайни цели, които си поставя проучването, са: проследяване на
броя на ангинозните пристъпи за седмица; консумацията на нитроглицерин/седмица и определяне на функционален клас според Канадската кардиологична асоциация.
Като вторични крайни цели проучването����������������������������������
���������������������������������
TRIUMPH��������������������������
си поставя за цел да оцени сигурността при лечението с Preductal MR и качество на живот. Последният
критерий се оценява чрез попълване на Сиатълския въпросник за ангина - специфичен въпросник за качество на живот на пациенти със стабилна ангина пекторис и
100-точкова скала за самооценка на общото здравословно състояние. Сиатълският
въпросник и 100-точковата скала се попълват в началото и в края на проучването.
В проучването участваха мъже и жени между 18 и 70 години, дали информирано съгласие. Задължително условие е пациентите да бъдат със стабилна ангина
пекторис, установена най-малко преди 6 месеца, и със стабилна медикаментозна
терапия в продължение на най-малко 3 месеца преди включването, базирана на 1 или
TRIUMPH - МЕТАБОЛИТНОТО ЛЕЧЕНИЕ
И БЪЛГАРСКИЯТ ПАЦИЕНТ С АНГИНА ПЕКТОРИС
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2 антиангинозни медикаменти с хемодинамично действие (дългодействащи нитрати, β-блокери, калциеви антагонисти). В проучването могат да бъдат включени и
нелекувани, новодиагностицирани пациенти. Необходимо е пациентите да бъдат II
или III функционален клас по канадската класификация.
При включване в проучването пациентите трябва да имат позитивен тест с
натоварване между 3 и 10 минута.
На пациентите, които отговарят на горепосочените критерии, се предписва
Preductal MR в доза 2 таблетки дневно. Чрез преброяване на броя таблетки, оставащи след всяко посещение, изследователят отчита комплайънса на пациентите.
Вече разполагаме с предварителните резултати от проучването����������
TRIUMPH��
���������,
представляващи анализ на данните, получени при 133 коронарно болни пациенти.
Според тях в проучването са включени равен брой мъже и жени. При включване в
проучването, пациентите не са имали отклонения в лабораторните показатели.
Преобладаващата част от пациентите са били с наднормено тегло.
Средната възраст на участниците е 60 години.
Предварителните резултати от проучването TRIUMPH����������������������
�����������������������������
показват, че след
��������
12седмично лечение с ��������������������������������������������������������������
Preductal�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
MR��������������������������������������������������
, 2 таблетки дневно, за българските
��������������������������
коронарно болни пациенти ��������������������������������������������������������������
намалява броят на ангинозните пристъпи с 60%. За статистиката
това са 60%, но за пациента с ангина ������������������������������������������
ден���������������������������������������
без ангинозен пристъп означава много.
Вследствие на това лечението с �������������������������������������������������
Preductal����������������������������������������
���������������������������������������
MR�������������������������������������
води до 3-кратно намаление на консумацията на нитроглицерин! Искам да подчертая, че това значително понижение е
постигнато на фона на предходна терапия с хемодинамични медикаменти.
Тези два резултата показват, че с ������������������������������������������
Preductal���������������������������������
��������������������������������
MR������������������������������
�����������������������������
можем да ��������������������
отгов���������������
о��������������
р�������������
и������������
м на �������
едната
цел в ������������������������������������������������������������������������
лечението на стабилната ангина������������������������������������������
:�����������������������������������������
да намали броя на ангинозните пристъпи.
Важно е да се отбележи, намалението на броя на ангинозните пристъпи и консумацията на нитроглицерин е валидно за всички пациенти, включени в проучването.
Независимо дали коронарно болният пациент е мъж или жена; млад или стар; слаб
или с наднормено тегло – при всички коронарно болни пациенти лечението с �������
Preductal����������������������������������������������������������������������������
MR�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
, 2 таблетки дневно, води до намаление на броя на ангинозните пристъпи и
консумацията на нитроглицерин.
Съществуващите европейски и американски препоръки подчертават още, че
лечението на стабилната ангина трябва да доведе до възстановяване на нормалната физическа активност и достигане на функционален клас I�������������������
��������������������
според канадската
класификация.���������������������������������������������������������������
Отново отговорът на тази нужда идва от TRIUMPH����������������
�����������������������
. ��������������
В резултат на
високата си антиисхемична и антиангинозна ефективност, �����������������������
Preductal��������������
MR�����������
�������������
подобрява
функционалния клас на коронарно болните пациенти! 1/3 от българските коронарно
болни пациенти след лечение с Preductal����������������������������������������
�������������������������������������������������
MR�������������������������������������
���������������������������������������
преминават в I����������������������
�����������������������
ФК според канадската
класификация. Това на практика означава пациенти без симптоми при изпълнение на
ежедневни натоварвания.
Значително намаляват пациентите в III��������������������������������������
�����������������������������������������
ФК. Това означава по-малко пациенти,
които се нуждаят от 2, 3 или повече медикаменти за лечение; това означава по-малко пациенти, които се страхуват да останат сами или не се разделят с нитроглицерина. �����������������������������������������������������������������������
Интересно е да се проследи как точно става преминаването на пациентите
от един функционален клас в друг. Болшинството от тях (68%) преминават от ����
III�
във II��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
ФК�����������������������������������������������������������������������
. Съществува една част от пациентите (13%), които от III���������������
������������������
ФК, в края на
проучването са в I�����������������������������������
������������������������������������
ФК според канадската класификация�.
Вторичните цели, заложени в проучването, имат за задача да установят качеството на живот на пациента със стабилна ангина. Това е направено чрез Сиатълския въпросник за ангина и чрез 100-точковата скала за самооценка на пациента.
В��������������������������������������������������������������������������
края на проучването, след �����������������������������������������������
12-седмично �����������������������������������
лечение с �������������������������
Preductal����������������
���������������
MR�������������
, пациентите
436

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

могат да достигнат по-високи нива на физически натоварвания – резултат и от
промяната във функционалния клас.
След лечението с Preductal�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
MR��������������������������������������������
����������������������������������������������
пациентите сами оценяват намалението в честотата и интензитета на ангинозните �������������������������������������
пристъпи�����������������������������
, ���������������������������
чувстват се по-������������
самостоятелни, по-рядко
���������������������������������������������������
изпитват страх
���������������������������������
от
���������������������������
смъртта и
����������������
безпомощност.
В резултат на това пациентите �������������������������������������������
в по-голяма степен�������������������������
възприемат болестта си��.
В края на проследявания период се ��������������������������������������������
увеличава удовлетворението от лечението, което допринася ���������������������������������������������������������������
за по-голямо сътрудничеството от страна на пациента и в крайна
сметка – за по-ефективно лечение�.

Брой ангинозни пристъпи

TRIUMPH - БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ, ПЪРВИЧНИ КРАЙНИ ЦЕЛИ
Брой ангинозни пристъпи за седмица
5

4.7

4

-60%

3

p<0.001

3

2
1.9

Седмици

1

4

8
Обобщени резултатиза 133 пациента

12

Фиг. 1. Намаление на броя на ангинозните пристъпи след 12-седмично лечение с Preductal���
������������
��
MR

TRIUMPH - БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ, ПЪРВИЧНИ КРАЙНИ ЦЕЛИ
Консумация на нитроглицерин/седм.
Консумация
на нитроглицерин

3.5
3
2.5

-57%

3,1

2

2,2

1.5

1,3

1
0.5
0

4
8
12
Обобщени резултати за 133 пациента

Седм.

клинични проучвания

Фиг. 2. Намаление на консумацията на нитроглицерин след 12 седмично лечение с Preductal���
������������
��
MR

TRIUMPH - БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ, ПЪРВИЧНИ КРАЙНИ ЦЕЛИ
Функционален клас
26%
II ФК

71%
68%

III ФК

I ФК

29%
6%
Преди лечението
12 седм.
Обобщени резултати за 133 пациента

II ФК

III ФК

Фиг. 3. Preductal��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
MR�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
подобрява функционалния клас на коронарно болните пациенти
TRIUMPH - МЕТАБОЛИТНОТО ЛЕЧЕНИЕ
И БЪЛГАРСКИЯТ ПАЦИЕНТ С АНГИНА ПЕКТОРИС
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В���������������������������������������������������������������������
заключение, резултатите от TRIUMPH����������������������������������
�����������������������������������������
са важни за нас, защото за първи
път дават обобщени и систематизирани данни за приложението на Preductal����
�������������
���
MR�
при българските пациенти със стабилна ангина. �������������������������������
TRIUMPH������������������������
доказа, че ������������
българските�
коронарно болни пациенти, независимо от техния пол, възраст, настоящ статус и
съществуващо лечение, имат реална полза от лечението с Preductal�����
��������������
MR��.
����
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Клинични случаи
д-р Вера Байчева
Национална кардиологична болница
Клиничен случай №1
Анамнеза
Жена на 53 години, с типична стенокардия при усилие, II ФК с давност от 1 г.
Отказала коронарография. АХ от 5 години.
Клинични данни
Ретростернална стягаща болка с ирадиация към гърба и лявата ръка, повлияваща се от нитроглицерин и покой. Честота на пристъпите >5 за седмица.
Изследвания
1.	Тест с натоварване – Тредмил - протокол на ���������������������������������
Bruce����������������������������
- преди включването на PRE����
DUCTAL�����������������
����������������
MR��������������
и на 3 месец.
2. 100-точкова скала за здравословно състояние – самооценка на пациентката
преди включването на PREDUCTAL�����������������
��������������������������
MR��������������
����������������
и на 3 месец.
3. Дневник – в който пациентката описва ежедневно броя на пристъпите си и
броя на приетите таблетки Нитроглицерин.
4. Хемодинамични показатели (АН, СЧ) – начало, 1,2,3 месец.
5.	Лабораторни изследвания.
Лечение
E����������������
налаприл 2 x����
�����
10 mg;
����������������������
Метопролол
������������������
2 x����
�����
25 mg;
����
Изосорбит динитрат 2 х 20 mg;�������������
����������������
Аспирин 100 mg.
���
Обсъждане
Поради персистираща ангинозна симптоматика към хемодинамичната терапия се включи PREDUCTAL��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
MR�����������������������������������������������������
в доза 2 х 1 таблетка за период от 3 месеца, като в
този период описаната по-горе терапия не е променяна.
Резултати
100-точкова скала за здравословно състояние:
Начало 72
3 месец 95
Честота на пристъпите и прием на нитроглицерин:
брой пристъпи нитроглицерин
1 месец
2 (1,1)
0
2 месец
0
0
3 месец
0
0
Хемодинамични показатели:
Преди: АН -135/85, СЧ - 60 уд./мин;
на 3 месец: АН -130/80, СЧ – 62 уд./мин.
Клинични
случаи
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Тест с натоварване
53 yrs
Female
Protocol: Bruce

30-09-2004 10:13
START EXE
STAGE 1
PEAK EXE
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
END REC

EXE 00:00
EXE 03:00
EXE 04:56
REC 01:04
REC 02:04
REC 03:04
REC 04:04
REC 03:04
REC 05:01
REC 07:04
REC 08:04
REC 09:04
REC 09:21

НR
80
97
106
78
70
67
62
67
68
69
62
72
70

METS

BP
140/90
4.6 140/100
7.1 145/110
130/100
130/100
130/100
130/100
130/100
130/100
135/105
135/105

STAGE SUMMARY
НА*BP
I
II
III aVR aVL aVF
1340
0.0 0.8 0.7 -0.5 -0.4 0.8
13440
0.3 -0.9 -1.3 0.2 0.7 -1.1
15660
0.0 -2.5 -2.5 1.2 1.2 -2.5
-0.1 -0.8 -0.7 0.4 0.2 -0.8
-0.1 0.1 0.2 -0.1 -0.2 0.1
8970
-0.2 0.1 0.3 -0.1 -0.3 0.2
8580
-0.2 0.4 0.5 -0.1 -0.4 0.4
8320
-0.2 0.4 0.5 -0.2 -0.4 0.5
9230
-0.1 0.6 0.6 -0.3 -0.4 0.6
8590
0.0 0.7 0.6 -0.4 -0.4 0.6
8450
0.0 0.7 0.6 -0.4 -0.3 0.6
9180
0.0 0.8 0.8 -0.5 -0.5 0.8
9720
0.1 0.8 0.7 -0.5 -0.4 0.8

V1
0.1
0.4
1.0
0.5
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

V2 V3 V4 V5 V6
0.4 0.4 0.2 0.0 0.2
0.4 -0.4 -1.7 -1.9 -1.4
1.3 -0.1 -1.5 -3.0 -2.5
0.3 -0.5 -1.4 -1.8 -1.1
-0.1 -0.6 -1.1 -1.1 -0.6
-0.5 -0.9 -1.3 -1.2 -0.4
-0.6 -0.9 -1.2 -1.0 -0.2
-0.3 -0.4 -0.7 -0.7 -0.1
-0.1 0.0 -0.3 -0.3 0.0
0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.1
0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1
0.2 0.3 0.2 0.1 0.3
0.1 0.2 0.1 0.1 0.3

РЕАК ЕХЕ: ЕХЕ 04:56 �������������������������������������������������������������������������������
HR:����������������������������������������������������������������������������
106 ������������������������������������������������������������������������
METS:�������������������������������������������������������������������
7.1 ���������������������������������������������������������������
BP:������������������������������������������������������������
145/110 ДП:15660 I������������������������������������������
:�����������������������������������������
0,0 II����������������������������������
:���������������������������������
-2,5 III������������������������
:�����������������������
-2,5 ������������������
aVR: �������������
1,2 ���������
aVL: ����
1,2
aVF: -2,5
��������������������������������������������������������
V1:������������������������������������������������
���������������������������������������������������
1,0 V2:
�������������������������������������������
���������������������������������������
1,3 V3:
�����������������������������������
-0,1
�������������������������������
V4:
��������������������������
-1,5
����������������������
V5:��������������
�����������������
-3,0 V6:
��������
-2,5
����

53 yrs
Female
Protocol: Modified Naughton

05-01-2005 10:34
START EXE
STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
STAGE 4
PEAK EXE
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
END REC

EXE 00:00
EXE 02:00
EXE 04:00
EXE 06:00
EXE 08:00
EXE 09:54
REC 00:56
REC 01:56
REC 02:56
REC 03:56
REC 04:56
REC 05:56
REC 06:56
REC 07:56
REC 08:58

НR
80
99
99
104
179
121
95
94
83
80
74
72
65
66
67

METS

BP
135/80

3.0
4.2
5.4 160/90
6.7 170/90
7.9 170/100

130/80
130/80

STAGE SUMMARY
I
II
-0.1 0.6
0.3 0.4
0.0 -0.3
16960
-0.1 -0.9
19380
-0.3 -1.4
20740
-0.3 -3.7
-0.1 -1.7
0.1 -0.3
-0.2 -0.2
0.0 0.0
-0.2 0.0
-0.1 0.1
-0.1 0.3
8320
-0.1 0.4
8710
-0.1 0.5
НА*BP
10665

III
0.6
0.1
-0.4
-0.9
-1.1
-3.4
-1.6
-0.4
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5

aVR aVL aVF
-0.4 -0.4 0.6
-0.4 0.0 0.2
0.0 0.2 -0.3
0.4 0.3 -0.9
0.7 0.3 -1.2
1.9 1.5 -3.5
0.8 0.7 -1.6
0.0 0.2 -0.4
0.1 -0.1 -0.1
-0.1 0.0 0.0
0.0 -0.3 0.1
-0.1 -0.2 0.1
-0.2 -0.3 0.3
-0.2 -0.3 0.4
0.3 -0.4 0.5

V1
0.2
0.4
0.4
0.5
0.0
1.7
0.8
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2

V2
0.4
0.4
0.1
0.2
0.4
2.0
1.0
0.2
-0.1
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.1
0.2

V3 V4 V5 V6
0.3 0.2 0.0 0.1
0.3 0.1 -0.1 0.0
-0.5 -1.1 -1.3 -1.0
-0.5 -1.5 -1.8 -1.4
-0.3 -1.2 -1.9 -1.8
0.4 -1.5 -3.7 -3.8
0.0 -1.4 -2.4 -2.0
-0.2 -0.9 -1.0 -0.7
-0.4 -0.9 -1.0 -0.7
-0.4 -0.9 -0.9 -0.5
-0.2 -0.6 -0.6 -0.4
-0.1 -0.4 -0.4 -0.3
0.0 -0.1 -0.1 -0.1
0.1 -0.1 -0.1 -0.1
0.2 0.0 0.1 0.0

РЕАК ЕХЕ ЕХЕ 09:54 HR: 121 METS: 7.9 BP: 170/100 ДП:20740 I: -0,3 II: -3,7 III: -3,4 aVR: 1,9 aVL: 1,5
aVF: -3,5 V1: 1,7 V2: 2,0 V3: 0,4 V4: -1,5 V5: -3,7 V6: -3,8

к л и н и ч н и с лу ч а и

Тест с натоварване - резюме
На 3 месец след включване на Preductal MR
Преди
1.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАТОВАРВАНЕТО
4:56 минути
9����������
:���������
54 минути
������
2.НАЧАЛО НА ПРОМЕНИТЕ
ST����������
-депресия >1
��� mm����������������������
������������������������
(��������������������
II������������������
, III�������������
����������������
, aVF��������
�����������
,�������
V������
3-����
V���
6)
ST����������
-депресия >1
��� mm����������������������
������������������������
(��������������������
II������������������
, III�������������
����������������
, aVF��������
�����������
,�������
V������
3-����
V���
6)
на 2:35 минута
на 5:48 минута
3. MaxИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ
стягане зад гръдната кост
умора
Maxимална ST��������������
����������������
-депресия – 3 mm���������������
�����������������
-��������������
V�������������
5, 3,5 в III
Maxимална ST�����������������
�������������������
-депресия – 3,7��
mm
на 4:56 минута
във V�������������������
��������������������
5-�����������������
V����������������
6 на 9:54 минута
4.ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД
10:00 минути
8:00 минути
5. ФИЗИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ
7,1 MET’S
7,9 MET’S

Клиничен случай №2
Анамнеза
Мъж на 52 години, от 2002 г. – стенокардия при усилие ����������������������
II��������������������
ФК; 02/2002 - едноклонова болест – LAD����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
+ i������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
c����������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������
stent���������������������������������������������������
; 06/2002 – тест: тиха исхемия; контролна СКАГ: ���
in�
stent��������������������������������������������������������������������������������
рестеноза; 02/2003 - СКАГ-�����������������������������������������������������
PTCA�������������������������������������������������
+ �����������������������������������������������
i����������������������������������������������
.���������������������������������������������
c��������������������������������������������
. медикамент-излъчващ ����������������������
stent�����������������
; 01/2004 ангина
при усилие II����
������
ФК.
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Симптоматика
Типична стенокардия при усилие II ФК, с честота на пристъпите > 5 за седмица.
Не ползва нитроглицерин.
Изследвания
1.	Тест с натоварване – Тредмил - протокол на ���������������������������������
Bruce����������������������������
- преди включването на PRE����
DUCTAL�����������������
����������������
MR��������������
и на 3 месец.
2. 100-точкова скала за здравословно състояние – самооценка на пациента преди
включването на PREDUCTAL�����������������
��������������������������
MR��������������
����������������
и на 3 месец.
3. Дневник – в който пациентът описва ежедневно броя на пристъпите си и броя
на приетите таблетки нитроглицерин.
4. Хемодинамични показатели (АН, СЧ) – начало, 1,2,3 месец.
5.	Лабораторни изследвания.
Лечение
Метопролол 2����
x���
50 mg;
�����������������
Prestarium���
4 mg��������������
����������������
; Амлодипин 5 mg;
����������������
Флувастатин;
������������
Аспирин; Клопидогрел.
Обсъждане
Поради персистираща ангинозна симптоматика към хемодинамичната терапия се включи PREDUCTAL��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
MR�����������������������������������������������������
в доза 2 х 1 таблетка за период от 3 месеца, като в
този период описаната по-горе терапия не е променяна.
Резултати:
100-точкова скала за здравословно състояние:
преди – 60������������������
��������������������
		
на 3 месец - ���
90�
Честота на пристъпи / прием на нитроглицерин:
брой пристъпи нитроглицерин
1 месец
2
0
2 месец
0
0
3 месец
0
0
Хемодинамични показатели: АН -130/80, СЧ - 62 уд./мин.
Тест с натоварване

START EXE
STAGE 1
STAGE 2
PEAK EXE
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
END REC

EXE 00:00
EXE 03:00
EXE 06:00
EXE 07:54
REC 00:56
REC 01:56
REC 02:56
REC 03:56
REC 04:56
REC 05:56
REC 06:56
REC 07:56
REC 08:56
REC 09:56
REC 10:56
REC 11:56
REC 12:56
REC 13:50

НR
70
97
115
132
115
102
104
100
99
92
95
89
89
86
93
93
85
84

METS
4.6
7.1
10.2

BP
120/80
140/95
200/90

145/90
145/90
145/90
135/80
135/80
135/80
135/80
135/80
135/80
135/80

STAGE SUMMARY
I
II
0.1 -0.1
0.0 -0.6
15960
0.0 -1.9
26400
0.1 -2.7
0.2 -1.8
0.1 -2.1
0.2 -2.1
0.1 -1.6
14210
0.1 -1.6
13340
0.0 -1.3
14065
0.0 -1.1
12150
0.0 -0.8
12150
0.0 -0.7
11745
0.1 -0.7
11880
0.1 -0.7
13635
0.2 -0.7
12150
0.1 -0.5
11610
0.0 -0.5
НА*BP
9120

52 yrs
Male
Protocol: Bruce
III
-0.2
-0.7
-2.0
-2.9
-2.1
-2.3
-2.4
-1.7
-1.7
-1.4
-1.2
-0.9
-0.8
-0.9
-0.8
-0.9
-0.7
-0.5

aVR
-0.1
0.1
0.1
1.2
0.7
0.9
0.9
0.7
0.7
0.6
0.5
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1

aVL aVF
0.1 -0.2
0.4 -0.6
0.4 -0.6
0.4 -2.8
1.1 -2.0
1.1 -2.2
1.2 -2.2
0.8 -1.7
0.8 -1.7
0.7 -1.4
0.5 -1.2
0.4 -0.8
0.4 -0.8
0.4 -0.8
0.4 -0.7
0.5 -0.8
0.3 -0.6
0.2 -0.5

V1
1.1
1.2
1.2
2.0
1.6
1.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
1.1
1.0
1.0

V2
2.0
2.6
2.6
3.4
3.7
3.2
2.5
2.4
2.2
2.1
1.9
1.7
1.8
1.9
1.9
2.1
2.0
2.0

V3 V4 V5 V6
1.0 0.3 0.0 -0.3
0.9 0.3 -0.2 -0.4
0.9 0.3 -0.2 -1.7
0.2 -1.0 -2.1 -2.7
0.9 -0.6 -1.7 -2.1
0.0 -1.3 -2.0 -2.1
-0.3 -1.7 -2.4 -2.3
-0.1 -1.3 -1.7 -1.7
-0.5 -1.5 -1.9 -1.8
-0.3 -1.2 -1.6 -1.4
-0.3 -1.1 -1.4 -1.3
0.0 -0.7 -1.0 -1.0
0.0 -0.6 -0.9 -1.0
0.1 -0.6 -0.9 -0.9
0.2 -0.4 -0.7 -0.8
0.4 -0.1 -0.5 -0.7
0.6 0.1 -0.3 -0.5
0.8 0.2 -0.3 -0.5

РЕАК ЕХЕ 07:54 HR�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
:132 MET���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
’��������������������������������������������������������������������������
S�������������������������������������������������������������������������
:10,2 BP�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
:200/90 ДП:26400 I: 0,1 II:-2,7 III: -2,9 aVR��������������������
�����������������������
: 1,2 ��������������
aVL�����������
: 0,4 �����
aVF��:
-2,8 V�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
1: 2,0 V�����������������������������������������
������������������������������������������
2: 3,4 V���������������������������������
����������������������������������
3: 0,2 V�������������������������
��������������������������
4: -1,0 V����������������
�����������������
5: -2,1 V�������
��������
6: -2,7
Клинични
случаи
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17-11-2004 10:48

52 yrs
Male
Protocol: Bruce
START EXE
STAGE 1
STAGE 2
STAGE 3
PEAK EXE
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
END REC

EXE 00:00
EXE 03:00
EXE 06:00
EXE 09:00
EXE 09:49
REC 01:01
REC 02:01
REC 03:01
REC 03:57

НR
68
97
116
138
141
119
102
101
98

METS
4.6
7.1
10.2
12.1

BP
140/85
150/90
150/90

НА*BP
9520
14400
17250

150/90

17250

120/70
120/70

12240
11520

STAGE SUMMARY
I
II
III
-0.2 -0.3 -0.2
0.2 -0.7 -1.0
0.5 -1.7 -2.3

aVR
0.1
0.1
0.5

aVL
0.0
0.6
1.2

aVF
-0.2
-0.8
-2.1

V1
1.1
1.0
1.5

V2
1.7
2.2
2.6

0.2 -2.5 -2.8
0.3 -2.1 -2.4
0.2 -1.9 -2.2
0.1 -2.1 -2.3
0.1 -1.9 -2.0

1.0
0.8
0.8
0.9
0.8

1.5 -2.6
1.3 -2.3
1.2 -2.1
1.2 -2.2
1.0 -2.0

2.0
1.7
1.4
1.3
1.2

3.1 0.1 0.3 -0.9 -2.0
3.5 1.6 0.3 -0.9 -1.7
3.2 0.7 -0.2 -1.2 -1.7
2.6 0.1 -0.8 -1.5 -1.9
2.4 -0.2 -1.0 -1.6 -1.8

V3
0.7
0.5
-0.1

V4
0.2
0.5
-0.5

V5
-0.2
-0.2
-1.5

V6
-0.4
-0.7
-1.6

РЕАК ЕХЕ09:49 HR: 141 MET’S: 12,1 BP:150/90 ДП: 17250 I: 0,2 II: -2,5 III: -2,8 aVR: 1,0 aVL: 1,5 aVF:
-2,6 V1: 2,0 V2: 3,1 V3: 0,1 V4: 0,3 V5: -0,9 V6 -2,0

Тест с натоварване – резюме
На 3 месец след включване на Preductal MR
Преди
1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАТОВАРВАНЕТО
7:54 минути
9����������
:49�������
минути
������
2. НАЧАЛО НА ПРОМЕНИТЕ
ST����������
-депресия >1������������������������
��������������������������
mm����������������������
(��������������������
II������������������
, III�������������
����������������
, a����������
�����������
V���������
F��������
,�������
V������
5-����
V���
6)
ST����������
-депресия >1������������������������
��������������������������
mm����������������������
(��������������������
II������������������
, III�������������
����������������
, aVF��������
�����������
,�������
V������
5-����
V���
6)
на 5:48 минута
на 5:48 минута
3. MaxИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ
7:54 минути
9:49 минути
Maxимална ST�����������������
�������������������
-депресия до 3,4 mm�������
���������
във II
Maxимална ST�����������������
�������������������
-депресия до 2,6 mm�������
���������
във II
4. ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД
13:50 минути
3:57 минути
5. ФИЗИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ
10,2������
MET’S
12,1������
MET’S
ДП 26400
ДП 17250

Клиничен случай №3
Анамнеза
Мъж на 61 години. От 2002 г. - стенокардия III ФК. 07.2003 г.- триклонова коронарна болест с PCI��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
+ i�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������
c���������������������������������������������������������������
. stent��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
на ����������������������������������������������������
RCA�������������������������������������������������
и ����������������������������������������������
LAD�������������������������������������������
. 10.2003 г.- нестабилна ангина - in�������
���������
-������
stent�
рестеноза на ������������������������������������������������������������������
LAD���������������������������������������������������������������
- PTCA���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
. 01.2004 г. - рестеноза на �����������������������������
LAD��������������������������
, липсва интервенционален
потенциал. Рискови фактори - АХ и дислипидемия.

к л и н и ч н и с лу ч а и

Симптоматика
Типична стенокардия при усилие - II ФК, болката се провокира и при излизане на
студено, с ефект от нитроглицерин и покой, честота на пристъпите >5 седмично.
Изследвания
1.	Тест с натоварване – Тредмил - протокол на ���������������������������������
Bruce����������������������������
- преди включването на PRE����
DUCTAL�����������������
MR��������������
����������������
и на 3 месец.
2. 100-точкова скала за здравословно състояние – самооценка на пациента преди
включването на PREDUCTAL�����������������
��������������������������
MR��������������
����������������
и на 3 месец.
3. Дневник – в който пациентът описва ежедневно броя на пристъпите си и броя
на приетите таблетки нитроглицерин.
4. Хемодинамични показатели (АН, СЧ) – начало, 1,2,3 месец.
5.	Лабораторни изследвания.
Лечение
β-блокер; калциев антагонист; АСЕ-инхибитор; нитрат; статин; аспирин
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Обсъждане
Поради персистираща ангинозна симптоматика към хемодинамичната терапия се включи PREDUCTAL��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
MR�����������������������������������������������������
в доза 2 х 1 таблетка за период от 3 месеца, като в
този период описаната по-горе терапия не е променяна.
Резултати
100-точкова скала за здравословно състояние:
начало - 49		
на 3 месец -62
Честота на пристъпи / прием на нитроглицерин:
брой пристъпи нитроглицерин
1 месец
5 (1,2,2,0)
0
2 месец
0
0
3 месец
5* (0,2,2,1)
0
*пристъпите са провокирани от студено време (до -26° С)
Хемодинамични показатели: АН - 130/80, СЧ - 60 уд./мин.
Тест с натоварване
61 yrs
Male
Protocol: Bruce

10-11-2004 11:41
START EXE
STAGE 1
PEAK EXE
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
END REC

EXE 00:00
EXE 03:00
EXE 05:36
REC 01:04
REC 02:04
REC 04:04
REC 05:04
REC 03:04
REC 06:04
REC 07:04
REC 08:04
REC 09:04
REC 10:04
REC 11:04
REC 12:04
REC 13:04
REC 14:29

НR
73
96
109
95
82
80
80
71
71
76
70
74
76
74
73
72
72

METS
4.6
7.1

BP
120/80
140/80
145/80
160/90
160/90
160/90
160/90
160/90
125/80
125/80
125/80
125/80
125/80
125/80
125/80

STAGE SUMMARY
НА*BP
I
II
8640
-0.1 -0.6
13440
-0.5 -1.7
15660
-0.4 -2.3
-0.7 -2.2
-0.4 -1.7
12320
-0.3 -1.4
12160
-0.3 -1.2
11840
-0.5 -1.1
11520
-0.5 -1.2
-0.6 -1.1
8750
-0.5 -1.1
9125
-0.4 -1.0
9375
-0.4 -1.0
9125
-0.4 -1.0
9250
-0.5 -1.0
9125
-0.5 -1.0
8875
-0.4 -1.0

III
-0.6
-1.2
-1.9
-1.5
-1.3
-1.1
-1.0
-0.6
-0.7
-0.6
-0.5
-0.6
-0.6
-0.6
-0.5
-0.5
-0.6

aVR
0.3
1.0
1.2
1.3
0.9
0.8
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.7
0.6
0.6

aVL aVF
0.2 -0.6
0.3 -1.4
0.7 -2.1
0.3 -1.8
0.4 -1.5
0.3 -1.3
0.3 -1.1
0.0 -0.9
0.0 -0.9
0.0 -0.8
0.0 -0.8
0.0 -0.8
0.0 -0.8
0.0 -0.8
-0.1 -0.8
0.0 -0.7
0.0 -0.8

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1.1 0.5 0.1 -0.4 -0.6 -0.5
0.9 -0.4 -0.8 -1.4 -1.6 -1.4
1.0 -0.9 -1.1 -1.9 -2.0 -1.8
1.0 -1.2 -1.6 -2.4 -2.8 -2.2
0.7 -0.9 -1.4 -2.0 -1.9 -1.5
0.6 -0.8 -1.3 -1.7 -1.6 -1.3
0.7 -0.6 -0.8 -1.3 -1.2 1.0
0.8 -0.2 -0.4 -0.9 -0.9 -0.8
0.9 0.0 -0.3 -0.9 -1.0 -1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 0.3 -0.1 -0.6 -0.8 -0.8
1.1 0.4 0.0 -0.5 -0.7 -0.7
1.1 0.5 0.0 -0.5 -0.7 -0.7
1.2 0.6 0.1 -0.4 -0.6 -0.8
1.2 0.6 0.2 -0.4 -0.6 -0.8
1.1 0.5 0.1 -0.4 -0.5 -0.7
1.2 0.6 0.1 -0.5 -0.6 -0.7

РЕАК ЕХЕ05:36 ����������������������������������������������������������������������������������������
HR��������������������������������������������������������������������������������������
:109 ���������������������������������������������������������������������������������
METS�����������������������������������������������������������������������������
: 7,1 BP���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
: 145/80 ДП: 15660 I: -0,4 II: -2,3 III: -1,9 �����������������������
aVR��������������������
: 1,2 aVL�����������
��������������
: 0,7 aVF��
�����:
-2,1 V���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
1: 1,0 V�������������������������������������������
��������������������������������������������
2: -0,9 V����������������������������������
�����������������������������������
3: -1,1 V�������������������������
��������������������������
4: -1,9 V����������������
�����������������
5: -2,0 V�������
��������
6: -1,8

61 yrs
Male
Protocol: Bruce

02-02-2005 10:57

START EXE
STAGE 1
STAGE 2
PEAK EXE
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
RECOVERY
END REC

EXE 00:00
EXE 03:00
EXE 06:00
EXE 06:13
REC 00:57
REC 01:57
REC 02:57
REC 03:57
REC 04:57
REC 05:46

METS
4.6
7.1
10.2

BP
120/80
130/80
140/90
140/90

НR*BP
3280
12090
14700
14700

120/80
120/80
120/80
120/80
115/80

9120
8400
8160
8040
7705

I
II
III
-0.1 -0.8 -0.8
-0.2 -1.0 -0.8
-0.4 -1.8 -1.4
-0.4 -2.1 -1.9
-0.5 -1.6 -1.1
-0.3 -1.1 -0.8
-0.3 -1.1 -0.8
-0.3 -1.1 -0.8
-0.2 -1.0 -0.8
-0.2 -1.0 -0.8

aVR
0.4
0.5
1.0
1.1
1.0
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5

aVL aVF
0.3 -0.8
0.3 -0.9
0.4 -1.6
0.7 -1.9
0.3 -1.4
0.2 -1.0
0.2 -1.0
0.2 -1.0
0.2 -0.9
0.2 -0.9

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1.2 1.3 0.3 -0.2 -0.6 -0.7
1.0 0.3 -0.3 -0.8 -1.2 -0.9
0.9 -0.4 -1.0 -1.5 -1.9 -2.0
1.1 -0.3 -0.7 -1.5 -1.9 -2.1
0.0 -0.2 -0.9 -1.5 -1.7 -1.7
0.8 0.1 -0.1 -0.6 -1.0 -1.0
0.8 0.1 -0.4 -0.6 -1.1 -1.0
0.9 0.2 -0.2 -0.6 -1.0 -0.9
0.9 0.4 0.1 -0.4 -0.8 -0.8
0.9 0.4 0.1 -0.4 -0.8 -0.8

РЕАК ЕХЕ06:13 HR:108 METS: 10,2 BP: 140/90 ДП: 14700 I: -0,4 II: -2,1 III: -1,9 aVR: 1,1 aVL: 0,7 aVF:
-1,9 V1: 1,1 V2: -0,3 V3: -0,7 V4: -1,5 V5: -1,9 V6: -2,1

Клинични
случаи

445

к л и н и ч н и с лу ч а и

STAGE SUMMARY
НR
70
94
106
108
85
73
70
68
68
66

Тест с натоварване – резюме
Преди
На 3 месец след включване на Preductal MR
1.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАТОВАРВАНЕТО
5:36�������
минути
6:13 минути
������
2.НАЧАЛО НА ПРОМЕНИТЕ
ST����������
-депресия >1������������������������������������
��������������������������������������
mm����������������������������������
(��������������������������������
II������������������������������
,�����������������������������
III��������������������������
, aVF���������������������
������������������������
.��������������������
V�������������������
4-�����������������
V����������������
6) на 2,48 мин.- ST�����������������������������������������������
-депресия> 1�����������������������������������
mm���������������������������������
(��������������������������������
II������������������������������
,�����������������������������
III��������������������������
, a�����������������������
������������������������
V����������������������
F���������������������
.��������������������
V�������������������
4-�����������������
V����������������
6) на 4,20 мин.
лека болка
–лека болка и умора
3. MaxИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ
5:36минути- силна болка
5:13 минути- лека болка
Maxимална ST�����������������
�������������������
-депресия – 2,8��
mm
Maxимална ST�����������������
�������������������
-депресия – 2,3��
mm
4.ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД
13:29 минути
5:46 минути
5. ФИЗИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ
7,1������
MET’S
10,2������
MET’S
ДП 16240
ДП 14980

к л и н и ч н и с лу ч а и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Preductal MR��������������������������������������
, добавен към хемодинамичната терапия:
 Удължава времето до поява на ангинозен пристъп;
 Удължава времето до поява на ST����������
������������
-депресия;
 Повишава физическия капацитет;
	Редуцира броя на ангинозните пристъпи и консумацията на нитроглицерин;
 Скъсява възстановителния период.
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