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Въпреки значителния прогрес, постигнат в поведението при пациентите с предсърдно мъждене
(ПМ), тази аритмия остава една от основните причини за инсулт, сърдечна недостатъчност и внезапна смърт. А и броят на новите случаи с ПМ нараства бързо.
Към 2010 година броят на мъжете и жените с ПМ
в световен план е съответно 20.9 и 12.6 милиона.
Всеки четвърти мъж на средна възраст в Европа ще
развие ПМ. Очаква се до 2030 година в Европейския съюз да има 14-17 милиона пациенти с ПМ.
В този брой на списание Кардио D сме обобщили обновената версия на ръководството за поведение при ПМ на Европейското кардиологично дружество и Европейската асоциация на кардио-торакалните хирурзи. Можете да прочетете също така новостите от Научните сесии
на Американската сърдечна асоциация.
Ехокардиографската статия в броя е под редакцията на проф. д-р Цветана Кътова (наш консултант) и разглежда алгоритмите и препоръки за оценка на диастолна функция на лява камера, според консенсуса на Европейската
асоциация по сърдечносъдово изобразяване.
Приятно четене на Кардио D!
Покажете го и на колега

ХОМЕОПАТИЯТА НЕ Е БЕЗВРЕДНА
Хомеопатията е псевдонаука - няма научно доказателство за ефекта,
който се твърди, че предизвикват хомеопатичните продукти. Следователно, тези продукти не трябва да бъдат определяни и маркетирани като „лекарство“, „медикамент“ или „лекарствен продукт“.
Заключението на обзора на австралийското правителство (www.nhmrc.
gov.au/guidelinespublications/cam02) относно хомеопатията, е че тя не действа
и хората трябва да спрат да губят време, пари и потенциално да застрашават
своето, или здравето на децата си, купувайки средствата на тази junk наука.
Производителите на хомеопатични продукти трябва да докажат в
рандомизирани плацебо-контролирани проучвания твърденията си за
ефикасност при различни здравни нарушения. В противен случай върху етикетите на хомеопатичните продукти трябва да се постави изрично предупреждение, че няма научно доказателство за ефекта, който се
твърди, че предизвикват.
Особено тревожно е промотирането на употребата на подобни продукти
при новородени и малки деца! Професионалните организации на педиатри
и общопрактикуващи лекари трябва да инициират въвеждането на мерки
срещу подобна реклама, както и да не допускат публикуването на подобна реклама (директна или „скрита“ под формата на псевдонаучна статия) в
техните специализирани медицински издания!
Статия в първия брой на списание МД за 2017 предоставя много доказателства за безсмислието и вредата - пряка и коствена - от хомеопатията
(болните пренебрегват средства за лечение с доказана ефикасност и харчат
значителни средства за препарати, които не действат). Броят можете да поръчате в редакцията на тел. 02 822 04 18 или на имейл md@protos.bg.
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Абонирането за сп. “MD” ще ви отнеме само няколко минути, ако:
 посетите www.spisaniemd.bg/abonament-md
 изпратите e-mail на office@protos.bg
 се обадите в абонаментния ни център на 02/ 822 04 18
или в най-близкия пощенски клон
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ИМА ЛИ РАЗЛИКА
В ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЕФЕКТ
НА РАЗЛИЧНИТЕ
АНГИОТЕНЗИН-РЕЦЕПТОРНИ
БЛОКЕРИ?
Aнгиотензин рецепторните блокери (ARB) са най-новата група антихипертензивни медикаменти, утвърдени
и намиращи все по-широко приложение в клиничната практика.
Въпреки общия механизъм на
действие, съществуват известни различия в клиничната им ефективност резултатите от няколко рандомизирани клинични проучвания показаха, че
olmesartan medoxomil има по-добра антихипертензивна активност в сравнение с останалите АRB.

Инхибиране на
ренин-ангиотензиналдостероновата
система
Инхибиторите на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС)
са едни от най-често предписваните,
ефективни и добре толерирани медикаменти за терапия на артериална хипертония (АХ).
Блокирането на действието на ангиотензин II с ARB или с инхибитори на ангиотензин конвертиращия
ензим (ACEi) намалява артериалното налягане (АН) и е основа за терапия на АХ.
ARB са разработени, за да се избегнат някои неудобства на ACEi. Например, ензимът ACE не само хидролизира aнгиотензин I, но освен това
разгражда брадикинин и тахикинин
(като субстанция Р).
ACE инхибиторите стимулират кумулацията на брадикинин, който макар че води до вазодилатация, е една от
причините за ограничаване на тяхното
приложение, поради развитие на някои
нежелани странични ефекти (най-чес-

то суха кашлица), а в редки случаи – и
на ангиоедем.
За разлика от ACEi, ARB (ангиотензин II антагонисти) не променят нивата на брадикинин или на субстанция
Р, поради което значително намаляват
риска за кашлица или ангиоедем.

Сравнение между
отделни представители в
класа на ARB
Към момента регистрираните ARB
за клинично приложение са: candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan,
olmesartan, telmisartan, valsartan.
ARBs са включени в редица национални и международни стандарти за
лечение на АХ. Всички тези указания
посочват ARB като важна терапевтична група и подчертават ролята им като подходяща алтернатива при болни,
които не могат да толерират ACEi или
са със съпътстващи заболявания като хронична сърдечна недостатъчност
или диабет тип 2.
Няколко клинични проучвания и
мета-анализи сравняват различните ARB. Както може да се очаква, макар и принадлежащи към един клас, те
показват различна клинична ефективност, както по отношение на дозата и
ефекта върху АН, така и за постигането на 24-часов контрол на АН.
В проучване на Smith и сътр. (1)
се сравняват olmesartan medoxomil,
losartan potassium, valsartan и irbesartan.
Включени са 588 болни, разделени в
четири групи с прием на съответния
сартан. АН се регистрира чрез Холтер
за АН в продължение на 24 часа.
Olmesartan medoxomil показва статистически значимо по-голямо пони-
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жение на АН (систолно и диастолно)
както за дневните, така и за нощните стойности, сравнен с losartan
potassium и valsartan. Между групите
на olmesartan medoxomil и irbesartan,
въпреки по-голямото понижение като
абсолютна стойност с olmesartan, резултатът не е със статистическа значимост.
В същото проучване представляват интерес данните от последните 2-4
часа на мониторинга на АН, т.е. краят на дозовия интервал (изчерпване на
ефекта). За този период средното понижение на диастолното АН (ДАН) с
olmesartan medoxomil e сигнификантно по-голямо в сравнение с valsartan.
Понижението на систолното АН
(САН) в посочения времеви интервал в
групата с olmesartan medoxomil е значимо по-голямо, съпоставено с irbesartan,
valsartan, и losartan potassium.
Прицелните стойности на АН в проучването са <130/80 mmHg (средни
стойности на АН за 24-часов период на
наблюдение), като на осмата седмица
те са постигнати от 20.6% от болните
с olmesartan medoxomil.
В групите с irbesartan, valsartan, и
losartan potassium делът на пациентите, достигнали тези таргетни стойности, е съответно 14.2, 9.2 и 9%, като
сравнено с olmesartan статистическа
значимост се достига само за valsartan,
и losartan potassium. Аналогично, прицелните стойности за дневния период от денонощието (АН<135/80 mmHg)
достигат 22.8% от болните, лекувани с
olmesartan metoxomil.
Мета-анализ (2), обхващащ 36 публикации за ефекта на ARB върху АН,
показва, че за разлика от други анти-
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хипертензивни медикаменти, понижението на АН с ARB не зависи толкова
от изходните стойности на АН, колкото от използвания ARB и продължителността на антихипертензивното му
действие.
С увеличаване на дозата се увеличава продължителността на антихипертензивната активност на ARB. Отделните представители на този клас
показват значима разлика по отношение на понижението на АН в последната четвърт на интердозовия период
(последните 4-6 часа).
Като абсолютна стойност, най-голяма е редукцията както на САН, така и
на ДАН с olmesartan medoxomil за еднократните измервания, но също и за
24-часовия мониторинг. Но мета-анализът не намира разликата между отделните ARB по този показател за статистически значима.

Olmesartan
самостоятелно
или в комбинация с
hydrochlorothiazide
За постигането на оптимални стойности на АН, често вместо монотерапия се предпочита комбинация от медикаменти.
Ефикасността на комбинацията
ARB и hydrochlorothiazide (HCTZ) намира своето рационално обяснение в
комплементарния механизъм на действие. HCTZ активира РААС, което води
до подобрен отговор на ангиотензинрецепторната блокада, а блокирането
на РААС повишава чувствителността
към диуретици.
Няколко проучвания (3, 4) показват,
че добавянето на HCTZ към терапията
с olmesartan medoxomil подобрява антихипертензивния ефект, като повлия-

ва САН и ДАН и води до постигане на
оптимални стойности при над 75% от
лекуваните.
Допълнителна редукция на АН
се наблюдава, както при добавяне на 12.5 mg HCTZ към лечение с
olmesartan medoxomil, така и при възходящо титриране на дозата диуретик
до 25 mg.
Използвани източници:
1. Smith D., Dubiel R., Jones M. Use of 24-hour ambulatory blood
pressure monitoring to assess antihypertensive efficacy: a comparison of olmesartan medoxomil, losartan potassium, valsartan,
and irbesartan. Am J Cardiovasc Drugs. 05;5(1):41-50 http://link.
springer.com/article/10.2165/00129784-200505010-00006
2. Fabia M., Abdilla N., Oltra R. et al. Antihypertensive activity of
angiotensin II AT1 receptor antagonists: a systematic review of
studies with 24 h ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens. 2007 Jul;25(7):1327-36 http://journals.lww.com/jhypertension/pages/articleviewer.aspx?year=2007&issue=07000&article=00003&type=abstract
3. Izzo L., Neutel J., Silfani T. et al. Efficacy and safety of treating
stage 2 systolic hypertension with olmesartan and olmesartan/
HCTZ: results of an open-label titration study. J Clin Hypertens
(Greenwich). 2007 Jan;9(1):36-44. http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1524-6175X.2007.5713.x/full
4. Fogari R., Taddei S., Holm-Bentzen M. et al. Efficacy and safety of
olmesartan medoxomil 40 mg/hydrochlorothiazide 12.5 mg combination therapy versus olmesartan medoxomil 40 mg monotherapy in patients with moderate to severe hypertension: a randomized,
double-blind, parallel-group, multicentre, multinational, phase III
study. Clin Drug Investig. 2010;30(9):581-97. http://link.springer.
com/article/10.2165%2F11536710-000000000-00000

ПРИЛОЖЕНИЕ НА TRIMETAZIDINE
ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕСТАБИЛНА
СТЕНОКАРДИЯ – ОБОСНОВКА И
ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕ
Trimetazidine (TMZ) е антиисхемичен медикамент, който е доказал положителни ефекти не само за симптоматично повлияване при пациенти със
стабилна стенокардия, но и в редица
други сценарии на хронична или остра
миокардна исхемия.
Представяме дизайн на инициирано от проучване за ефектите на TMZ
върху маркерите за миокардна некроза при провеждане на коронарна интервенция на фона на нестабилна стенокардия.

Въведение
TMZ е познат на кардиологичната общност и регистриран като антиангинозен медикамент вече повече от
40 години (1). TMZ осъществява антиисхемичния си ефект чрез селективно
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инхибиране на дълговерижната 3-кетоацил-КоА тиолаза и директното стимулиране на пируват дехидрогеназата.
Това превключва енергийния метаболизъм на сърдечните клетки от оксидация на свободни мастни киселини към
глюкозна оксидация (2).
По този начин TMZ съхранява необходимото количество аденозин-трифосфат (АТФ) в кардиомиоцитите, намалява вътреклетъчната ацидоза и
предотвратява свръхнатоварването на
клетката с калций (3).
Медикаментът намалява миокардната увреда, причинена от свободни радикали, и модулира възпалителния отговор. В резултат на това,
TMZ ограничава некротичната миокардна зона, редуцирайки исхемията
и реперфузионната увреда след исхе-
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мичен инцидент (2, 3). В дългосрочен
план, приложението на TMZ води до
съхранение на контрактилната функция на миокарда.
TMZ е изследван при пациенти подложени на планова перкутанна коронарна интервенция (PCI) и успява да
докаже по-малка степен на нарастване на ензимите за миокардна некроза
– тропонин I и МВ фракция на креатинин киназата – след интервенцията,
заедно с подобрение на регионалната и
глобална сегментна кинетика на първия и третия месец след процедурата
(4)
(Фигура 1).
Доказано е, също така, че TMZ е от
полза за превенция на реперфузионна увреда след аорто-коронарна байпас операция (CABG). Скорошен мета-анализ на шест рандомизирани
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Фигура 1. Антиисхемичен ефект на TMZ при пациенти, подложени на PCI
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клинични проучвания оценява именно ефикасността на предоперативния
прием на TMZ преди CABG (5).
Авторите установяват, че постоперативните стойности на креатинин
фосфокиназата, МВ фракцията на креатинин фосфокиназата, тропонин Т
и тропонин I са значително по-ниски
при пациентите, които приемат TMZ
преди операцията, в сравнение с тези на плацебо. Резултатите остават валидни при изследване на ензимите за
миокардна некроза в рамките на 12-ия
час и след този период след CABG.
Освен при планови интервенции,
TMZ е изследван и при болни с остър
миокарден инфаркт без елевация на ST
сегмента (NSTEMI): при 45 е изследван
ефектът от приложение на TMZ преди и след перкутанна коронарна интервенция (PCI) върху левокамерната (ЛК)
функция и плазмените нива на мозъчния натриуретичен пептид (BNP) (6).
Пациентите са рандомизирани на
TMZ 60 mg преди PCI и един месец
след процедурата или на плацебо (контролна група). Ехокардиографски анализ и изследване на BNP се провежда
преди PCI, както и на първия и 30-ия
ден след процедурата.
Миокардният „пърформанс“ индекс
(MPI) – показател за систолната и диастолна функция на ЛК – е значително
по-добър в групата с TMZ в сравнение
с контролната (p=0.02). Стойностите
на BNP намаляват съществено и в двете групи при проследяване, но понижението е по-изразено при пациентите на терапия с TMZ.
По същия начин, теледиастолният
обем на ЛК се редуцира и в двете рамена, но подобрението след PCI е по-изразено тогава, когато болните приемат
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TMZ преди и след интервенцията.
При литературното търсене, което
проведохме, не открихме публикации,
които да изследват ефектите на TMZ
върху маркерите за миокардна увреда при пациенти с нестабилна ангина
пекторис (НАП).

Материали и методи
Поставихме си за цел да изследваме ефекта от приложението на TMZ
при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) – нестабилна стенокардия,
които са оценени като високорискови и
при които ще се проведе PCI.
На включване в групата подлежат
болни със стенокардна болка в покой,
нововъзникнала стенокардия, скорошно дестабилизиране на стабилна стенокардна симптоматика и такива с
пост-инфарктна стенокардия, при които е изключена елевация на ST сегмента (STEMI) или ензимна констелация,
съответстваща на миокардна некроза
без ST елевация (NSTEMI) (7).
Тези пациенти ще получават TMZ
четири таблетки (140 mg) поне един
час преди провеждане на PCI, след
което ще остават да терапия с TMZ 35
mg два пъти дневно за поне един месец
към останалата терапия.
Случаите с клинична картина на
ОКС-НАП, при които не е проведена
коронарна интервенция (поради липса на значима стеноза на коронарна артерия или поради насочване за оперативна реваскуларизация) ще бъдат
изключвани от групата.
Ще изследваме нивата на ензимите
за миокардна некроза (тропонин I, креатинин киназа и МВ фракция на креатинин киназа) преди PCI, както и на 12-и и
36-ти час след коронарна интервенция.
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Набирането на пациенти започна
от февруари 2017 година, като целта е
всички пациенти с ОКС-НАП, хоспитализирани в Клиника по кардиология и ангиология на Аджибадем Сити
Клиник Сърдечносъдов център София,
да бъдат включени в групата.
За контролна група ще служат болни с аналогична клинична характеристика, хоспитализирани преди посочения период, при които е проведена
PCI и е налично проследяване на ензимите за миокардна некроза в описания
времеви пояс.
Работната хипотеза, която ще проверим с настоящия анализ, е: острото
насищане с TMZ при пациенти с ОКСНАП, непосредствено преди провеждане на PCI, ще намали динамиката в
маркерите за миокардна увреда (и особено в по-чувствителния тропонин I),
осигурявайки исхемична протекция
на миокарда.
Проектът е дългосрочен, като първоначалните резултати ще бъдат съобщени през април 2017 година. Освен
потенциалната перипроцедурна миокардна протекция, очакваме приложението на TMZ да окаже положителни
ефекти при дългосрочното проследяване на включените пациенти, което ще
бъде обект на следващ анализ.
Доц. д-р Яна СИМОВА
Доцент д-р Иво ПЕТРОВ
Д-р Александра ЧЕРНЕВА
Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център, София УМБАЛ
Използвани източници:
1. McCarthy C., Mullins K., Kerins D. The role of trimetazidine
in cardiovascular disease: beyond an anti-anginal agent. Eur
Heart J Cardiovasc Pharmacother (2015) 2 (4): 266-272 https://
academic.oup.com/ehjcvp/article/2/4/266/2197104/The-role-oftrimetazidine-in-cardiovascular
2. Kantor P., Lucien A., Kozak R., Lopaschuk G. The antianginal
drug trimetazidine shifts cardiac energy metabolism from fatty
acid oxidation to glucose oxidation by inhibiting mitochondrial
long-chain 3-ketoacyl coenzyme A thiolase. Circ Res 2000;
86:580–588 http://circres.ahajournals.org/content/86/5/580.long
3. Lionetti V., Stanley W., Recchia F. Modulating fatty acid
oxidation in heart failure. Cardiovasc Res. 2011 May 1; 90(2):
202–209 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3078800/
4. Labrou A., Giannoglou G., Zioutas D. et al. Trimetazidine
administration minimizes myocardial damage and improves left
ventricular function after percutaneous coronary intervention.
Am J Cardiovasc Drugs. 2007;7(2):143-50
5. Zhang N., Lei J., Liu Q. et al. The effectiveness of preoperative
trimetazidine on myocardial preservation in coronary artery
bypass graft patients: a systematic review and meta-analysis.
Cardiology
2015;
131:86–96
www.karger.com/Article/
FullText/375289
6. Demirelli S., Karakelleoglu S., Gündogdu F. et al. The impact of
trimetazidine treatment on left ventricular functions and plasma
brain natriuretic peptide levels in patients with non-ST segment
elevation myocardial infarction undergoing percutaneous
coronary intervention. Korean Circ J 2013; 43:462-467 www.
koreancircj.kr/DOIx.php?id=10.4070/kcj.2013.43.7.462
7. Roffi M., Patrono C., Collet J. et al. 2015 ESC Guidelines for
the management of acute coronary syndromes in patients
presenting without persistent ST-segment elevation: Task
Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in
Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation
of the European Society of ardiology (ESC). Eur Heart J
(2016) 37 (3): 267-315 https://academic.oup.com/eurheartj/
a r t icle/37/3/267/2466099/2015-ESC- Guideli nes-for-t he management-of-acute
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ЕРЕКТИЛНА ФУНКЦИЯ
И СЪРДЕЧНОСЪДОВИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ –
РОЛЯ НА NEBIVOLOL
Бета-блокерите (ВВ) се използват
при лечение на артериална хипертония (АХ), исхемична болест на сърцето
(ИБС) и сърдечна недостатъчност (СН)
и обикновено се прилагат дългосрочно.
Степента на придържане към терапията, обаче, е ниска, в резултат основно на странични ефекти, от които на
преден план при мъжете излиза еректилната дисфункция (ЕД).
Nebivolol е трета генерация ВВ с
вазодилатиращи качества и доказана
ефективност при лечението на АХ и
СН, който не води до развитие на ЕД,
тъй като е свързан с увеличение на
бионаличността на азотен окис (NO), и
е атрактивна алтернатива за пациентите, които се нуждаят от лечение с ВВ (1).

ние на увеличаване на бионаличността
на NO чрез директно стимулиране на
ендотелната NO синтаза. Освен това
nebivolol притежава най-високата селективност към бета 1 рецепторите
сред останалите ВВ и има дълъг полуживот (6).
За разлика от други ВВ, небиволол
не влошава глюкозната хомеостаза, подобрява ендотелната функция, повлиява в по-голяма степен централното
аортно налягане и левокамерната (ЛК)
хипертрофия (7).
Различни проучвания доказват ефективността и безопасността на nebivolol
при пациентите с АХ (като комбинирана или като монотерапия) (8), както и за
лечение на СН (9).

Въведение

Бета-блокери и
еректилна дисфункция

Близо една трета от възрастното
население в света страда от АХ, като заболяването води до нарушение
на структурата и функцията на съдовете (2). От друга страна, ЕД е със съдова етиология при по-голяма част от
пациентите (3). Това обяснява факта,
че ЕД се среща много често (40-90%)
при болни със сърдечносъдови рискови фактори или изявено сърдечносъдово заболяване (4).
Навременното разпознаване и лечение на ЕД при пациентите със сърдечносъдово заболяване (ССЗ) или с
рискови фактори е от особено значение, защото ЕД обикновено предшества изявата на ИБС с три до пет години и защото ЕД значително влошава
качеството на живот на засегнатите и
техните партньори (5).

Nebivolol
Nebivolol е трета генерация ВВ с
вазорелаксиращи качества, благодаре-

Литературен обзор за ефектите на
антихипертензивните
медикаменти
върху еректилната функция показа, че
инхибиторите на ренин-ангиотензиналдостероновата система и блокерите
на калциевите канали имат неутрален
или позитивен ефект върху еректилната функция, докато ВВ, с изключение
на nebivolol, и диуретиците я повлияват негативно (10).
ВВ са хетерогенна група медикаменти, които се различават по своята
селективност към бета-1 и бета-2 рецепторите, хиброфилност или липофилност, полуживот, вътрешната си
симпатомиметична активност и вазорелаксиращите си качества.
Механизмите, по които повечето ВВ
предизвикват ЕД, не са изяснени докрай. Те може да включват намеса в
хормоналния баланс между симпатикова нервна система, тестостерон и лутеинизиращ хормон, но ЕД може и да
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се дължи на очакван страничен ефект
от медикамента – ноцебо ефект (11).

Nebivolol спрямо
останалите ВВ при
пациенти с АХ и ЕД
Резултатите от много експериментални проучвания показаха, че
nebivolol подобрява ендотелната функция и предотвратява развитието на
структурни и функционални промени
в пенисната тъкан, докато при други
ВВ този протективен ефект липсва (12).
Проучване с повече от 1 000 високорискови хипертоници на средна и напреднала възраст показа, че повече от
70% от участниците, които приемат ВВ,
страдат от ЕД за поне шест месеца и степента на засягане е тежка или умерено
тежка при близо половината от тях (13).
В изследването, обаче, се установява
също голямо различие в ефектите върху
еректилната функция на различните ВВ.
Най-висока честота на ЕД се наблюдава при прием на metoprolol и carvedilol,
междинна – на фона на atenolol и
bisoprolol, и в най-малка степен ЕД се
доказва при прием на nebivolol.
Проучването MR NOED* сравнява
nebivolol (5 mg) с metoprolol (95 mg) при
болни с лекостепенна АХ. Антихипертензивният ефект на двата медикамента е сходен, но приемът на metoprolol е
свързан с негативен ефект върху еректилната функция, докато nebivolol води до подобрение на сексуалната активност (14).
Друго проучване с 131 хипертоници сравнява ефектите на nebivolol върху сексуалната функция спрямо тези на atenolol с или без добавяне на
chlorthalidone (15). Установява се, че на
фона на терапия с atenolol, месечният
брой на успешни сексуални актове на-
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малява съществено от 7 до 3.7, което допълнително се влошава при добавяне на
chlorthalidone. При лечение с nebivolol
сексуалната активност не се променя.
Възниква въпросът какво може да
се направи при вече развита ендотелна
дисфункция на фона на терапия с ВВ.
В малко отворено проспективно проучване с 44 болни с АХ и ЕД при прием
на ВВ, авторите заменят началната терапия с ВВ с nebivolol 5 или 10 mg (16).
Наблюдава се значително подобрение в
еректилната функция при 68% от участниците и дори пълното й нормализиране при повече от половината от тях.

едновременното приложение на ФДИ
и nebivolol (21). Не са отчетени съществени странични ефекти, нито симптоматична хипотония, на фона на съществено подобрение на еректилната
функция.

Изводите
за клиничната практика:
● Nebivolol е ВВ от трето поколение, с вазорелаксиращи качества,
най-високата селективност към бета 1 рецепторите сред останалите
ВВ и дълъг полуживот
● От различните класове антихипертензивни медикаменти, ВВ
(с някои изключения) и диуретиците повлияват негативно еректилната функция
● Експериментални и клинични
проучвания доказаха, че nebivolol
не само не води до ЕД, но дори е
свързан с подобрение в еректилната функция
● Наличието на ЕД на фона на
лечение с ВВ може да бъде коригирано, ако ВВ се замени с nebivolol
● ФДИ могат да се комбинират
успешно и безопасно с nebivolol,
като ефектът върху еректилната
функция се потенцира

Възможности
за комбиниране с
фосфодиестеразни
инхибитори (ФДИ)
ФДИ не са противопоказани при пациентите със ССЗ, дори и тогава, когато те приемат голям брой медикаменти. Единственото изключение са
нитратите и алфа-блокерите: при първите съвместното приложение е контраиндицирано (17), докато при вторите се изисква повишено внимание (18).
При добавяне на nebivolol към ФДИ
се увеличава капацитетът на ФДИ да релаксират corpus cavernosum и да дилатират резистивните артерии на пениса,
увеличавайки нивата на цикличния гуанозин монофосфат, като по този начин
се изявява синергистичен ефект по отношение на еректилния механизъм (19).
Въпреки това, комбинацията от
nebivolol и ФДИ не потенцира хипотонични инциденти, което вероятно
се дължи на факта, че благоприятните
синергистични ефекти върху еректилната функция не са свързани със синергистично действие върху аортата и
големите съдове (20).
Скорошно проучване при 76 болни
с АХ и ЕД потвърди безопасността на
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СЪВМЕСТНИ ПРЕПОРЪКИ
НА ЕSC И ЕACTS ЗА
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
В края на 2016 European Heart Journal
публикува за първи път препоръки за
поведение при предсърдно мъждене
(ПМ), резултат от съвместната работа
на експертите на Европейското кардиологично дружество (Еuropean Society
of Cardiology - ESC*) и Европейската
асоциация на кардио-торакалните хирурзи (European Association of Cardiothoracic Surgeons - EACTS*).
ПМ увеличава риска за смърт двукратно при жените и 1.5 пъти при мъжете. В 20-30% от случаите на исхемичен инсулт болните са с ПМ. Освен
повишена смъртност и болестност,
ПМ влошава общото качество на живот, като често се наблюдават депресивни симптоми, а всяка година се хоспитализират 10-40% от болните.
Въпреки че смъртността, свързана
с инсулт, може да бъде повлияна в голяма степен чрез антикоагулантното
лечениe, тази, дължаща се на внезапна сърдечна смърт или сърдечна недостатъчност (СН), остава често усложнение при ПМ.
По данни от 2010 година, в света
броя на жените и мъжете с ПМ е съответно 20.9 и 12.6 милиона. По-често
се наблюдава в развитите страни. Прогнозно всеки един от четирима възрастни в ЕС и САЩ ще развие ПМ.
ПМ се наблюдава по-често при хора в напреднала възраст, с артериална хипертония (АХ), СН, исхемична болест на сърцето (ИБС), клапни
увреждания, затлъстяване, захарен
диабет тип 2 (ЗДТ2) и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Увеличаването на честотата на ПМ се отдава
на подобрената диагностика, но също
и на по-големия дял пациенти в напреднала възраст с предразполагащи
фактори за ПМ.

Възникването на ПМ се свързва с
различни причини: генетична предиспозиция, ремоделиране на предсърдните структури, фиброзата,
натрупването на амилоид, липиди,
свързаните изменения във функцията на йонните канали, както и различни електрофизиологични механизми на патологично предсърдно
стимулиране.

Препоръки за диагностика
и навременно откриване
на ПМ
Диагнозата се поставя чрез ЕКГ запис при наличието на типичните за
ПМ белези: неравномерни R-R интервали, без точно определени Р-вълни и
продължителност на епизода >30 sec.
Болните могат да са симптомни или
асимптомни („тихо“ ПМ), като при
много от тях епизодите без симптоматика могат да се редуват с такива с изразени оплаквания.
Асимптомното (недиагностицирано, ,,тихо“) ПМ се среща често и може да е с тежки последици – инсулт и
смърт. Моментният ЕКГ запис е бърз
и евтин метод за регистриране на хроничните форми. Продължителното
ЕКГ мониториране е с голяма стойност за откриване на пароксизмалните и ,,самопрекратяващите се“ епизоди на ПМ.
Недиагностицирано ПМ често се
открива при мониториране за >/=72
часа след инсулт, както и при хора
над 75-годишна възраст, краткотрайно мониторирани в различни периоди
през деня. Очакват се резултати от нови проучвания, които да покажат дали
анализът на продължителен ЕКГ запис
води до оптимизиране на лечението и
подобряване на прогнозата.
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Препоръки за скрининг за ПМ:
● Изследване при всички >65 годишна възраст чрез измерване на
пулса или запис на ЕКГ (IB)**
● При болни с транзиторна исхемична атака (ТИA) или инсулт се
препоръчва моментен запис на ЕКГ,
след което мониториране за >/=72
часа (IB)
● При хора с имплантиран кардиостимулатор или кардиовертер
дефибрилатор (PM/ICD) периодично се проверява PM/ICD за епизоди
на бърза предсърдна активност; при
наличие на такава трябва да се проведат допълнителни ЕКГ изследвания за потвърждаване/отхвърляне
на ПМ (IB)
● Пациенти с инсулт следва допълнително да се наблюдават чрез
продължителен ЕКГ мониторинг
или имплантиране на loop recorders,
с цел установяване на епизоди на
,,тихо“ ПМ (IIaB)
● Системен ЕКГ мониторинг може да се прилага при хора над 75-годишна възраст или при тези с висок
риск за инсулт

Предсърдно трептене
(ПТ)
ПТ, изхождащо от деснопредсърдния истмус, е с типичен ЕКГ образ и
камерна честота.
ПТ съставлява около 1/10 от случаите на предсърдни аритмии. ПТ често
предхожда или се явява последователно при болни с ПМ. Има типичен ,,трионообразен“ вид в ЕКГ в отвеждания
II, III, aVF.
Обичайно предсърдно-камерното
провеждане е в съотношение 4:1, 2:1 и
рядко 1:1, като при стабилно провеж-
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дане 2:1 макро риентри-тахикардията
може да бъде пропусната. За откриването на ПТ от полза са вагалната стимулация и венозният аденозин. Често
се наблюдава след интервенционално
или хирургично лечение на ПМ, както
и след сърдечни операции.

Класификация
В настоящите препоръки се приемат две класификации на ПМ:
● според продължителността/тежестта (Таблица 1), която е най-широко използвана и подразделя ПМ на
пет типа
● според клиничната изява и подлежащия патофизиологичен механизъм – седем типа (Таблица 2)
Различните типове ПМ могат да
преминават един в друг. При повечето пациенти, ПМ прогресира от краткотрайни и редки епизоди до по-дълги
и чести атаки. С времето, много от тези болни остават в трайно ПМ.
С пароксизмално ПМ в продължение на няколко десетилетия могат да
са 2-3% от хората. Също може да има
и регресия на персистиращо в пароксизмално ПМ. При някои хора с
предходно симптоматично ПМ, последващите пристъпи могат да са без
клинична изява.
За оценка на тежестта на симптоматиката на ПМ се препоръчва използването на модифицираната European
Heart Rhythm Association (EHRA)* скала на симптомите (Таблица 3) (IС)

Рискови фактори за
ПМ и съпътстващи
сърдечносъдови
заболявания
Много сърдечносъдови заболявания
(ССЗ) и фактори на средата увеличават
риска за поява и рецидив на ПМ, и съпътстващите усложнения. Превенцията на увреждащите фактори и лечението на предразполагащите заболявания
са от голяма важност за оптималното
терапевтично поведение при ПМ.
Възрастта се явява основен рисков
фактор за поява на ПМ – хората на 6069 години са с пет пъти по-висок риск
за развитие на аритмия, сравнено с
групата на 50-59-годишните. За болните над 80-годишна възраст риска се удвоява и те са с 10 пъти по-голяма вероятност за ПМ.
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Таблица 1. Класификация на ПМ според продължителността
Тежест на ПМ

Дефиниция

Ново-диагностицирано ПМ

ПМ, установено за първи път, независимо от продължителността

Пароксизмално ПМ

Самоограничаващо се в повечето случаи до 48 часа. Някои епизоди на пароксизмално ПМ могат да продължат до седем дни. Епизоди на ПМ с кардиоверзио до седмия ден се считат за пароксизмални.

Персистиращо ПМ

ПМ продължаващо над седем дни, в т.ч. епизоди които са прекратени след медикаментозно или електрическо кардиоверзио, но
продължили повече от седем дни

Дълготрайно персистиращо
ПМ

Продължително ПМ над една година и решение за прилагане на
стратегия ,,контрол на ритъма“

Перманентно ПМ

ПМ прието от пациента (лекаря). Прилага се ,,контрол на честотата“, не са показани интервенции за ,,контрол на ритъма“.

Таблица 2. Класификация на ПМ според клиничната изява
ПМ тип

Клинична изява

Вероятна патофизиология

ПМ вторично
на структурно
сърдечно
заболяване

ПМ при пациенти с левокамерна (ЛК)
систолна или диастолна дисфункция;
дълготрайна АХ с ЛК хипертрофия и/
или друго структурно сърдечно заболяване. Първият епизод на ПМ при тези
случаи е причина за хоспитализация и е
показателен за влошаване на прогнозата.

Повишени предсърдни налягания и предсърдно ремоделиране,
в комбинация с активация на симпатиковата и ренин-ангиотензиновата (РАС) системи

Фокално ПМ

Болни с повтарящи се предсърдни залпове и чести, кратки епизоди на пароксизмално ПМ. Често са със значителна симптоматика, по-млади пациенти с ясно
различими предсърни вълни, предсърдна ектопия и/или предсърдна тахикардия, преминаваща в ПМ.

Локализирани огнища на възбуждане и ри-ентри, най-често в пулмоналните вени

Полигенно ПМ

ПМ в носителите на генни вариации,
свързани с ранна поява на предсърдна
аритмия

Обект на настоящи проучвания.
Наличието на някои генни вариации може да повлиява прогнозата

Следоперативно
ПМ

Нов пристъп на ПМ (обикновено самоограничаващ се) след голяма (най-често сърдечна) хирургия у пациенти преди това в синусов ритъм и без данни за
предшестващо ПМ.

Остри фактори: възпаление, предсърден оксидативен стрес, повишен симпатиков тонус, електролитен дисбаланс, обемно
обременяване, предразполагащ
субстрат

ПМ при болни с
митрална стеноза
и клапни протези

ПМ при хора с митрална стеноза, след
митрално клапно протезиране и други
клапни заболявания

Повишено левопредсърдно налягане и обемно обременяване – уголемяване на предсърдията и структурно атриално ремоделиране

ПМ при
спортисти

Най-често пароксизмално, свързано с
продължителността и интензивността на
натоварване

Повишен вагусов тонус и предсърден обем

Моногенно ПМ

ПМ при пациенти с вродени кардиомиопатии, в т.ч. и каналопатии

Аритмогенните механизми, свързани с внезапна сърдечна смърт,
вероятно са причина и за възникване на ПМ

Таблица 3. Модифицирана EHRA скала
Модифициран
EHRA score

Симптоми

Описание

1

Без

ПМ не предизвиква никакви симптоми

2a

Леки

Не повлияват обичайната активност

2b

Умерени

Не повлияват обичайната активност, но причиняват
дискомфорт

3

Тежки

Нормалната физическа активност е нарушена

4

Инвалидизиращи

Невъзможност за дори и леки натоварвания

Други рискови фактори са наличието на клапна увреда, при която вероятността за поява на ПМ е 2.5 пъти по-голяма, отколкото при липса на клапно
заболяване; хроничната обструктивна
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белодробна болест, бъбречната недостатъчност, като при тях рискът се покачва пропорционално на тежестта на
заболяването.
ПМ и СН се явяват едновременно
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при много пациенти. Имат сходни рискови фактори и патофизиология и могат взаимно да се потенцират по механизмите на структурното сърдечно
ремоделиране, активиране на невро-хуморални механизми и честотно-свързаното влошаване на функцията на ЛК.
Първоначалното терапевтичното поведение при болни със СН и ПМ е обобщено във Фигура 1, приложимо както
при болни със запазена фракция на изтласкване (ФИ) на ЛК, така и при тези
с редуцирана, също и при нововъведената междинна категория с ФИ 40-49%.
Основната цел на терапевтичните
мерки при хората с ПМ и придружаваща СН е превенция на усложненията и
подобряване на качеството на живот,
независимо от това в коя от трите групи
по ФИ на ЛК спадат. Антикоагулацията при тези болни е единственото лечение с доказана полза за прогнозата, затова тя следва да се започне при всички
със СН и повишен риск за инсулт.
Профилактиката на ПМ при пациенти със СН е от особено значение, тъй
като при тях епизодите на ПМ са една
от честите причини за хоспитализации
и влошаване на състоянието.
Ретроспективни анализи показват намаляване на честотата на ПМ при болни,
третирани с инхибитор на ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕi) или ангио
тензин рецепторен блокер (АRB), като
доказателствата са по-убедителни за тези със запазена ФИ на ЛК.
Бета-блокерите (BB) доказано понижават риска за ПМ при редуцирана ФИ
на ЛК и предходно лечение с ACEi или
ARB. Има данни, че eplerenone (минерал кортикоиден-рецепторен антаго-

нист), добавен към ACEi или ARB, намалява появата на ПМ при ФИ<=35%.
АХ е рисков фактор за инсулт при
болните с ПМ. Неконтролираната хипертония увеличава риска за мозъчна
исхемия, но също и за кървене и рецидив на аритмията. Добрият контрол на
артериалното налягане (АН) е важен
за избягването на усложнения и рецидиви. Медикаментите, повлияващи ренин-ангиотензиновата система (RAS),
намаляват структурното ремоделиране на сърцето и вероятно могат да редуцират новите епизоди на ПМ.
Около една трета от хората с ПМ
имат някаква форма на сърдечна клапна увреда, която често се открива след
медицински преглед по повод на новопоявила се аритмия. Появата на ПМ
влошава прогнозата и увеличава емболичния риск при болни с тежко клапно
засягане, включително и при подложените на интервенция или хирургия за
възстановяване на синусов ритъм. Появата на ПМ може да се използва като
маркер за прогресия на заболяването и
да определи решението за хирургична
корекция на сърдечния порок.
При асимптомни пациенти и новопоявило се ПМ е показана хирургична
намеса при високостепенна митрална
регургитация и запазена ФИ, когато е
възможна клапно-съхраняваща операция (пластика) (IIa C). При тежка митрална стеноза и подходяща анатомия,
следва да се обсъди перкутанна валвулопластика (IIa C).
ЗДТ2 се среща често при болните
с ПМ, поради припокриване на голяма част от рисковите фактори. Дългогодишните пациенти със ЗД са с повишен риск за инсулт, но
Фигура 1. Първоначални терапевтични мерки при
заболяването не увеличаболни с ПМ и СН
ва кървенето, свързано с
антикоагулация.
Кардиоверзио при нестабилен пациент
Има данни, че терапията с metformin намаляАнтикоагулация според риска за инсулт
ва вероятността за поява
Нормализиране на водно/електролитния баланс
на ПМ, за разлика от интензифицирания гликеКонтрол на честотата: <110 удара в минута;
по-стриктно при продължаващи симптоми на СН/ПМ
мичен контрол, който не я
повлиява. При хора с диИнхибиране на РАС
абетна ретинопатия рисРанна стратегия за контрол на ритъма
кът за хеморагични очни
усложнения се повишава.
По-нататъшна терапия за СН,
в т.ч. и дивайси
Наднорменото тегло е
рисков
фактор за поява на
Лечение на другите ССЗ – основно ИБС и АХ
ПМ, а също и за рециди-
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ви при интервенционална аблация. При
затлъстяване, за намаляване на пристъпите на аритмия и подобряване на симптоматиката, се препоръчват засилени
мерки за редукция на теглото и контрол
на останалите рискови фактори (IIaB).
Резултати от проучвания показаха, че
рискът се повлиява благоприятно дори
при отслабване с 10-15 kg.
При болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и пристъп на ПМ в хода на изостряне на основното заболяване се препоръчва
корекция на хипоксемията и ацидозата (IIaC).
При всички болни с ПМ трябва внимателно да се търсят клинични признаци на сънна апнея (СА) (IIaВ). Оптимизирането на терапията за СА при
тях значително намалява рецидивите
и подобрява резултатите от лечението (IIaВ).
При всички пациенти с ПМ следва да се оцени бъбречната функция,
чрез креатининовия клирънс, с цел оптимално дозиране на медикаментите (IA). При третираните с перорални
антикоагуланти (ОАК), изследването
трябва да се провежда поне веднъж годишно (IIaВ).

Лечение
В настоящите препоръки при първата поява на ПМ се акцентира върху пет
основни насоки в лечението на пациентите (Фигура 2):
1. Контрол на ритъма – стабилизиране на хемодинамиката
2. Установяване и повлияване на провокиращи фактори и подлежащи ССЗ
3. Оценка на риска за исхемичен
мозъчен инсулт и нуждата от антикоагулация
4. Контрол на сърдечната честота
5. Оценка на симптомите и възможността/нуждата от допълнителни мерки за възстановяване на синусов ритъм
За оценка на риска за исхемичен инсулт при болните се препоръчва използването на CHA2DS2-VASc скор**
(IA), като при един допълнителен клиничен рисков фактор (CHA2DS2-VASc
скор 1 за мъже и 2 за жени) е желателно включването на ОАК. Следва да се
използват няколко клинични скали
(HAS-BLED, ORBIT) за оценка на риска за кървене при започване на антикоагулантна терапия (IIa B).
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Фигура 2. Основни насоки в първоначалния мениджмънт на болни с първа
изява на ПМ
Лечение

Желан ефект

Контрол
на честотата
и ритъма

Ползи за пациента

Хемодинамично стабилизиране

Повлияване на Промени в начина на живот,
провокиращите лечение на подлежащите ССЗ
фактори

Перорална антикоагулация
Оценка на
риска за инсулт при болни в риск за инсулт
Оценка на
сърдечната Терапия за контрол на честотата
честота
Оценка на
симптомите

Антиаритмични медикаменти,
кардиоверзио, катетърна
аблация, хирургия за ПМ

Допълнително, биомаркерите – високосензитивен тропонин (Т или I) и
натриуретичния пептид - имат прогностична стойност. Добавени към
скалите за оценка на риска, могат да
отдиференцират тези, при които рискът за инсулт е нисък (IIbB).
Индиректните перорални антикоагуланти – антагонисти на витамин К
(ВKA)-acenocoumarol, warfarin са първите и традиционно прилагани медикаменти за превенция на инсулта. Те
остават и единствена терапевтична

Понижаване на
сърдечносъдовия риск

Подобряване на очакваната
продължителност на живот

Профилактика на инсулта
Подобряване на симптоматиката,
съхраняване на функцията на ЛК

Подобрено качество на живот,
автономност и социални функции

Подоряване на симптомите

възможност за болните с ревматична
митрална стеноза и механични клапни
протези, и съпътстващо ПМ.
Новите перорални антикоагуланти (НОАК, NOAC), включващи директният инхибитор на тромбина
dabigatran и инхибиторите на фактор
Xa apixaban, edoxaban и rivaroxaban,
са подходяща терапевтична алтернатива. Тяхното приложение в практиката нараства в последните години с
някои установени ограничения (посочени в Таблица 4).

Таблица 4. Препоръки за превенция на инсулт при болните с ПМ
Препоръки

Клас

Ниво

Перорална антикоагулация (ОАК) за предотвратяване на тромбемболизма се
препоръчва за мъже с ПМ и CHA2DS2-VASc скор >=2

I

A

ОАК за предотвратяване на тромбемболизма се препоръчва за жени с ПМ и
CHA2DS2-VASc скор >=3

I

A

ОАК за предотвратяване на тромбемболизма се препоръчва за мъже с ПМ и
CHA2DS2-VASc скор =1, в зависимост от индивидуалните характеристики и
предпочитания на пациента

IIa

B

ОАК за предотвратяване на тромбемболизма се препоръчва за жени с ПМ и
CHA2DS2-VASc скор =2, в зависимост от индивидуалните характеристики и
предпочитания на пациента

IIa

B

Лечение с антагонисти на витамин К (ВКА) (INR 2.0–3.0 или по-висок) се
препоръчва за предотвратяване на инсулт при болни с ПМ и умерена или
високостепенна митрална стеноза, както и за тези с механични клапни протези

I

B

При започване на ОАК при хора с ПМ, подходящи за НОАК (нови перорални
антикоагуланти apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban), следва да се изберат
НОАК, а не ВКА

I

A

При лечение с ВКА стойностите на INR в терапевтични граници следва да се
поддържат максимално високи и стриктно да се мониторират

I

A

Пациенти, лекувани с ВКА, които нямат задоволителни стойности на INR, следва
да преминат на НОАК, ако нямат противопоказания (напр. механични протези)

IIb

A

Комбинирането на антиагреганти с антикоагуланти, при болни с ПМ, увеличава
риска за кървене и следва да се избягва, освен ако няма друго показание за
антиагрегантно лечение

III

B

При хора с ПМ и липса на допълнителни рискови фактори за инсулт,
антикоагулацията трябва да се избягва

III

B

Монотерапията с антитромбоцитни медикаменти не е препоръчителна за
превенция на инсулт при ПМ, независимо от изчисления риск за иснулт

III

A

НОАК (apixaban, dabigatran, edoxaban и rivaroxaban) не са препоръчителни при
болни с механични клапни протези (ниво на доказателственост В) и
умерена/високостепенна митрална стеноза (ниво на доказателственост С)

III
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B

Няколко големи проучвания ARISTOTLE*
(аpixaban),
RE-LY*
*
(dabigatran),
ENGAGE
AF-TIMI
(edoxaban) - показаха понижаване на
риска за инсулт или системна емболия с 21-35% сравнено с warfarin, също
с 20-31% на риска за значимо кървене и
с 11-12% общата смъртност.
С dabigatran два пъти дневно се отчита увеличаване с 50% на кървенето
от гастроинтестиналния тракт (ГИТ),
но също и намаляване на риска за съдово-свързана смърт с 12%. По-ниската доза edoxaban – 30 mg веднъж на
ден показа понижаване на случаите на
значимо кървене с 53% при сравнима
ефективност с warfarin.
Проучването
ROCKET-AF
rivaroxaban 20 mg (15 mg при влошена бъбречна функция) веднъж дневно
показа 21% по-добра ефективност за
профилактика на емболичния инсулт,
сравнен с warfarin, по-ниска честота
на мозъчните хеморагии, въпреки слабо повишаване на кървенето от ГИТ.
При някои специфични популации
(болни с увредена бъбречна функция,
такива очакващи бъбречна трансплантация) следва медикаментозната терапия за превенция на инсулт да се оптимизира според бъбречната функция
(Таблица 5). При хората на хрониодиализа, липсват данни от рандомизирани
проучвания с НОАК и за тях приемлива алтернатива остават ВКА.
Утвърдени са както перкутанни, така и хирургични методи за затваряне
на ухото на ляво предсърдие (LAA).
Данните от проучването PROTECT
AF* показаха сравними резултати
между перкутанно затваряне на LAA
и ОАК.
При хирургично оклудиране на
LAA се препоръчва ОАК за болните с
повишен риск за инсулт (IB). Затварянето на LAA е показано при пациенти с противопоказания за ОАК (IIbB),
както и при тези с други показания за
сърдечна операция (IIbB) както и при
изолирана торакоскопска интервенция
за ПМ.

Вторична профилактика
след мозъчна емболия
C

Системната тромболиза е утвърдена
за лечението на исхемичния инсулт, но
е противопоказана при прием на ОАК,
като за ВКА се прилага при INR под
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1.7 и 48 часа след прием на НОАК (експертен консенсус) (Таблица 5). Интервенционална тромбектомия може да се
извърши при болните, лекувани с ОАК
до шестия час.
Не се препоръчва лечение с heparin,
включително и с ниско-молекулни хепарини (LMWH). Срокът за започване/
възстановяване на ОАК след ИМИ или
ТИA при пациенти с ПМ е различен, в
зависимост от големината на инсулта,
оценена по NIHSS (National institutes of
Health stroke severity scale). В случаите
на TИA вторичната профилактика може да започне от първия ден.
При NIHSS <8 и липса на данни за
хеморагична трансформация, ОАК
следва да се инициира след третия
ден. При голямо засягане се препоръчва повтаряне на образното изследване
на 6-12 ден с оглед идентифициране на
болните с риск за хеморагична трансформация и в зависимост от това се

включва ОАК.
Инцидентите на интракраниална
хеморагия са изключени от големите
рандомизирани проучвания, сравняващи ВКА и НОАК. Възстановяването на антикоагулантното лечение при
тази група пациенти се осъществява
4-8 седмици след инцидента, като определящо е дали са овладени причините за хеморагия (например неконтролирана АХ).
За намаляване на инцидентите
на кървене при приложение на ОАК
за ПМ се препоръчва индивидуална оценка и повлияване на рисковите
фактори. На първо място се поставя
контролът на систолното АН, в съответствие с актуалните препоръки.
При прилагане на НОАК, трябва да
се спазват критериите за намаляване
на дозата: бъбречна функция, възраст
и телесно тегло, а при приложение на
ВКА, поддържането на INR в терапев-

Таблица 5. Вторична профилактика след мозъчна емболия
Препоръки

Клас

Ниво

III
(вреда)

A

При болни с ТИA или исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) и лечение с ОАК,
следва да се оцени ефективността/придържането към терапията

IIa

C

При умерен до голям ИМИ ОАК следва да се преустанови за 3-12 дни, като този срок се определя от интердисциплинарна оценка на риска за повторна исхемия и кървене

IIa

C

При болните с ПМ и инсулт се препоръчва включване на ацетил салицилова киселина (АSA) до възстановяване на антикоагулантната терапия

IIa

B

Системна тромболиза с рекомбинантен тъканен плазминоген активатор (rtPA)
при INR* над 1.7 (също при прием на dabigatran, ако aPTT** е извън нормални
стойности) не се препоръчва

III

C

НОАК са предпочитани пред ВКА и АSA за пациенти с ПМ и предхождащ инсулт

I

B

След TИA или инсулт не се препоръчва комбинацията от ОАК и антиагреганти

III

B

При интракраниална хеморагия и ПМ ОАК могат да се възстановят след 4–8
седмици, при контролирана причина и рискови фактори за кървене

IIb

B

Непосредствено след инцидента не се препоръчва лечение с heparin/LMWH при
ПМ

*INR – международно нормализирано съотношение
**aPTT – активирано парциално тромбопластиново време

Таблица 6. Мерки за намаляване на инцидентите на ОАК свързаното кървене
Препоръки

Клас

Ниво

Контрол на АН – понижава риска за кървене при хората, третирани с антикоагуланти

IIa

B

При индивиди над 75 години dabigatran трябва да се предписва в редуцирана доза (110 mg два пъти на ден)

IIb

B

При болни с повишен риск за кървене от ГИТ се препоръчва използването на
rivaroxaban 20 mg или edoxaban 60 mg веднъж дневно, или терапия с ВКА

IIa

B

Предпазване от злоупотреба с алкохол или лечение на алкохолната зависимост
при съответните случаи

IIa

C

Не се препоръчва генетично изследване преди започване на ВКА

III

B

Подновяването на ОАК след инцидент на кървене следва да се осъществи след
внимателна интердисциплинарна оценка на вида на антикоагуланта, мерките за
предотвратяване на инсулт и възможността за моделиране на рисковите фактори
за кървене/инсулт

IIa

B

При болни с активно кървене се прекратява приема на ОАК, докато не се установи/третира причината за кървене

I

C
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тични граници (2-3) съществено редуцира риска за кървене (таблица 6).
Системната злоупотреба с алкохол, както и повишеният риск за падане, особено при болни с деменция,
съществено повишават хеморагичния
риск. Предложени са някои генетични
тестове за оптимизиране на лечението
с ОАК, но те към момента нямат клинично приложение.
Застъпването с heparin при нужда от прекъсване на ОАК е показано само в случаите на имплантирана механична клапа. При извършване
на малки хирургични интервенции,
перкутанна коронарна ангиография и
зъбни екстракции може да се продължи приемът на ОАК.
Данните от рандомизирани проучвания показаха, че спирането на ОАК,
без заместване с heparin, не увеличава
инцидентите на тромбемболизъм (0.4
срещу 0.34%), но понижава случаите на кървене (1.3 срещу 3.2%). Препоръките за поведение при инцидент на
кървене при болни с ПМ на терапия с
ОАК са представени във Фигура 2.
Около 15% от болните с ПМ имат
прекаран миокарден инфаркт, а при
5-15% се налага на някакъв етап стентиране. Придържането към оптимална антиагрегантна терапия, съчетано
с приложение на ОАК, повишава абсолютния риск за значима хеморагия.
При пациентите със стабилна коронарна болест, ПМ без остър коронарен
синдром (ОКС) или интервенция за последните 12 месеца се препоръчва монотерапия с ОАК. При ОКС и стентиране на пациенти с ПМ и повишен
емболичен риск, механични клапи,
скорошна или рецидивираща венозна
тромбоза (ДВТ) или белодробна емболия ОАК трябва да се продължи по
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време на и след процедурата.
В тези случаи, за кратък срок е приложима тройна комбинация ОАК, клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (ASA), след което се преминава към
ОАК и един антиагрегант.
Комбинациите от ОАК и ticagrelor
или prasugrel трябва да се избягват, тъй
като досегашните данни показват липса на допълнителни ползи, но значимо
покачване на инцидентите на кървене.

Контрол на ритъма
При новопоявило се ПМ, първите
цели са стабилизиране на хемодинамиката и контрол на честотата. Следва да се оценят подлежащите причини,
провокиращи аритмия, като: инфекция, ендокринни нарушения, анемия и
белодробен емболизъм.
За непосредствен контрол на честотата при ПМ се предпочита бета блокер (ВВ) или diltiazem/verapamil поради бързото начало на действие и
ефективност при повишен симпатиков
тонус. Изборът на медикамент се определя от индивидуалните особености
на пациента и ФИ на ЛК (Фигура 3).
В дългосрочен план, първи избор за
поддържане на честотата при ПМ (Фигура 4) са BB. Макар че нямат същата
стойност за понижение на смъртността, както при хора в синусов ритъм,
при ПМ се предпочитат поради потенциалa им за симптоматично и функционално подобрение, както и добрата
им поносимост.
Недихидропиридиновите блокери на
калциевите канали (CСВ) дават добър
контрол на сърдечната честота при ПМ,
но трябва да се избягват при потисната помпена функция на ЛК, поради изразения си негативен инотропен ефект.
Дигиталисовите глюкозиди са въведените от най-дълго време медикаменти за контрол на сърдечната честота.
Digoxin остава средство на избор при
болни с ПМ и понижена левокамерна
функция.
Въпреки съществуващите данни за
негативен ефект върху смъртността
при болни с ПМ, в настоящото ръководство се отчита, че digoxin се прилага при пациенти в по-лошо изходно
състояние, което обяснява по-високата
смъртност в групите с digoxin.
Данните от проучването DIG* показват, че приложението на digoxin ня-

Фигура 2. Алгоритъм за поведение при активно кървене и предшестващ прием на ОАК
Пациенти с активно кървене
Механична компресия
Оценка на хемодинамичен статус, АН, коагулация,
кръвна картина и бъбречна функция
Кога е приета последна доза ОАК
ВКА

НОАК
Леко

Пропускане на НОАК за
една доза или един ден

Симптоматично лечение:
обемно заместване,
кръвопреливане,
лечение на причината
(напр. – гастроскопия),
евентуално: витамин K (1-10 mg)
интравенозно

Умерено тежко

Симптоматично лечение:
обемно заместване,
кръвопреливане,
лечение на причината,
активен въглен при
скорошен прием на НОАК

Вливане на протромбинов
комплекс, плазма, тромбоцити

Тежко/животозастрашаващо

Специфичен антидот или
протромбинов комплекс,
тромбоцити

Спиране на ВКА до INR<2

Фигура 3. Първоначални мерки за контрол на честотата при ПМ
Първоначален контрол на честотата

ФИЛК<40% или
белези на застойна СН

ФИЛК>=40%

Най-малката доза ВВ за контрол на
честотата, amiodarone за пациенти
с хемодинамична нестабилност и
тежко подтисната ФИЛК.
Цел: първоначална честота в
покой<110 удара/минута

ВВ, diltiazem, verapamil. Трябва
да се избягва едновременно
приложение.
Цел: първоначална честота в
покой<110 удара/минута

Добави digoxin. Цел: първоначална
честота в покой<110 удара/минута

Добави digoxin. Цел: първоначална
честота в покой<110 удара/минута

Да се избягва брадикардия.
ЕхоКГ за определяне на понататъшното поведение, избор
и оценка на терапията.
Преценка за антикоагулация

ма ефект върху смъртността при болни
с понижена функция на ЛК в синусов
ритъм. При едновременно приложение
на carvedilol и digoxin се установява, че
комбинацията подобрява ФИ на ЛК,
като спирането на digoxin влошава този параметър.
Препоръчваната доза е </=0.25 mg/
ден, съответстващо на серумни ни-
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ва от 0.5-0.9 ng/ml. При бъбречна дисфункция и възрастни пациенти следва
да се прилага по-ниска доза, да се мониторират серумните нива и да се следи за симптоми на токсичност.
Като последна терапевтична опция
се препоръчва amiodarone. Приложението му е свързано с широк спектър от
извън-сърдечни усложнения и затова е
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Фигура 4. Избор на дългосрочна терапия при ПМ
Дългосрочен контрол на честотата

Извършване на ЕхоКГ (IC). Избор на първоначална терапия
за контрол на честотата (IB),
ако се налага – комбинация от медикаменти (IIaC),
Цел: честота в покой<110 удара/минута (IIaB). Да се избягва брадикардия.

ФИЛК<40%

ВB

ФИЛК>=40%

digoxin

Комбинация от медикаменти
в по-ниски дози

Добави digoxin

Добави ВВ

diltiazem/
verapamil

ВB

digoxin

Добавяне на терапия за постигане на прицелната честота или
овладяване на симптомите

Добави digoxin

Добави digoxin

Добави diltiazem/
verapamil или BB

Таблица 7. Препоръки за контрол на честотата при болни с ПМ
Препоръки
ВВ, digoxin, diltiazem или verapamil се препоръчват за всички болни с ПМ и ФИ
на ЛК >=40%
ВВ и digoxin са препоръчителни за всички болни с ПМ и ФИ на ЛК <=40%

Клас

Ниво

I

B

I

B

Препоръчва се подходяща комбинация от медикаменти за контрол на честотата
при всички, за които монотерапията не е достатъчно ефективна

Iia

C

При болни с хемодинамична нестабилност или тежко потисната ФИ на ЛК може
да се приложи amiodarone за незабавен контрол на сърдечната честота

Ilb

B

За болни в перманентно ПМ (т.е. когато не се предвижда опит за възстановяване
на синусов ритъм), не се препоръчва използване на антиаритмичните
медикаменти за поддържане на честота

III

A

Сърдечна честота в покой <110 удара/минута е първоначалната цел на мерките за
контрол на честотата

IIa

B

В случаите на ПМ с преждевременно възбуждане и ПМ при бременни се
предпочита възстановяване на ритъма, пред мерките за контрол на честотата

IIa

C

Аблация на AV възела и имплантиране на кардиостимулатор влизат
в съображение при болни, неповлияващи се от или нетолериращи
интензифицирано лечение за контрол на честотата

IIa

B

запазен за тези, при които по-горе изброените медикаменти и комбинациите
между тях не са достатъчно ефективни.
Оптималната честота, която трябва да се поддържа при ПМ, е все още
обект на дебат и изследвания. Резултатите от RACE* показаха, че няма значима разлика в клиничните събития
при болните с честота <80 удара/минута (14.9%) и тези с честота <110 удара/
минута (12.9%). Има болни с адекватен
контрол на честотата, които остават
симптоматични и при тях се налагат
допълнителни мерки за подобряване
на симптомите (Таблица 7).
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Въпреки очакванията, че поддържането на синусов ритъм (СР) може да
подобри прогнозата на хората с ПМ, в
настоящите препоръки се подчертава,
че резултатите от проучванията, сравняващи контрола на ритъма с контрол
на честотата (и съответната антикоагулация), не дават предимства на нито
една от стратегиите.
Антиаритмичната медикация е
двойно по-ефективна за задържане на
СР, сравнена с плацебо, а катетърната
аблация допълнително повишава броя
на пациентите, оставащи в СР. Последната е особено ефективна при болни с
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незадоволителен ефект от лекарствената терапия.
За незабавно възстановяване на СР
се прилага медикаментозно или електрично кардиоверзио. Ефективността
на тези методи е сравнима, като се препоръчва при избора да се вземат предвид предпочитанията на пациента и на
лекуващия лекар (IIaC).
Стратегията за контрол на ритъма е за предпочитане, когато появата
на ПМ e свързана с изразена симптоматика (IB). Електрокардиоверзио се
предпочита при тези с нестабилна хемодинамика за бързо възстановяване
на сърдечния дебит (IB). Кардиоверзио
е показано при хора с персистиращо и
дълго персистиращо ПМ (IB).
Предварителната
апликация
на
amiodarone, flecainide, ibutilide, или
propafenone подобрява успеваемостта на
електрокардиоверзио. Amiodarone е медикаментът на избор при болни с исхемична или структурна сърдечна болест
(IA). При отсъствие на такива заболявания могат да се приложат flecainide,
propafenone или vernakalant (IA) и
ibutilide (IIaB) за възстановяване на СР.
При предсърдно мъждене/трептене се
препоръчва ефективна антикоагулация
за най-малко три седмици преди кардиверзио (IB). Heparin или НОАК трябва да
се започне възможно най-рано (IIaB).
Алтернативно на перипроцедурната антикоагулация, когато е необходимо бързо кардиоверзио, трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) може
да се използва за изключване на левопредсърдни тромботични маси (IB).
Болни, които са с продължителност
на аритмията <48 часа, могат да бъдат
подложени на кардиоверзио без провеждане на ТЕЕ (IIaB).
Пациентите с риск за инсулт следва
да останат на продължителна антикоагулация, независимо от използвания
метод за възстановяване на СР. Когато няма значим риск за инсулт, профилактиката се препоръчва за четири
седмици след кардиоверзио (IB).
При наличие на тромбоза в ухото на
ляво предсърдие се препоръчва антикоагулантно лечение за поне три седмици (IC) и повторно TEE преди процедурата (IIaC).
Изборът на антиаритмична терапия трябва да се съобрази със съпътстващите заболявания, сърдечносъдо-
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вия риск, проаритмичния потенциал и
токсичните ефекти, които могат да се
очакват в дългосрочен план.
Amiodarone се предпочита за поддържане на СР при болни със СН (IB).
Той показва по-висока ефективност от
останалите медикаменти, но има изразена токсичност, която се повишава с
времето.
Dronedarone може да се използва при хора със запазена ЛК функция и стабилна коронарна болест (IA).
Dronedarone, flecainide, propafenone
или sotalol са индицирани при липса
на друго сърдечно заболяване (IA).
Всички изброени медикаменти са
противопоказани при удължен QT интервал (>0.5 s) или дисфункция на AV
възела, освен при имплантиран и работещ пейсмейкър (III).
Някои други класове медикаменти
като ACEi и АRB показват добри резултати за поддържане на СР при болните с понижена ЛК функция (IIaA) и
при левокамерна хипертрофия (IIaB).
Подходяща е употребата им и при
пациенти с рецидив на ПМ преди кардиоверзио (IIbB). ACEi и АRB не са
индицирани за вторична превенция на
ПМ, когато няма подлежащо сърдечно
заболяване (III).
Катетърната аблация за ПМ е ефективна за задържане на СР при симпто-

матични пациенти с пароксизмално,
персистиращо и дълготрайно-персистиращо ПМ. Препоръчва се при бол
ни с рецидив на аритмията, въпреки
максималната антиаритмична терапия
или непоносимост към нея (IА).
Необходимо условие е да бъде извършена от опитен електрофизиолог в
център с голям брой процедури. Може
да е първа линия на лечение, но само
при селектирани пациенти с пароксизмално ПМ (IIaC). Аблацията е приложима стратегия при болни с ПМ и
брадикардия, с оглед избягване имплантирането на постоянен кардиостимулатор (IIaC).
Хирургичното лечение в последните години отстъпи от класическата ,,cut and sew” техника, въведена от
Cox и най-масово се прилага Maze IV
с различни видове енергия (радиофреквентна, крио, микровълнова).
При хора с показания за сърдечна
операция, хирургичната аблация може
да се направи едномоментно с основната процедура (IIaА), при наличие на
симптоматика, но също и при асимптомни болни с ПМ (IIaC).
Операцията Maze може да се направи и като самостоятелна интервенция
(за предпочитане минимално инвазивно) при пациенти с неуспешна перкутанна аблация или неефективност/

непоносимост на антиаритмичната медикация (IIaC). Тези оперативни намеси трябва да се извършват само във високо специализирани центрове с ниско
ниво на усложнения.
Използвани акроними:
ESC - Еuropean Society of Cardiology
EACTS - European Association of Cardio-thoracic Surgeons
EHRA - European Heart Rhythm Association
ARISTOTLE - Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thrombo-embolic Events in Atrial Fibrillation
RE-LY - Randomized Evaluation of Long-Term AnticoagulationTherapy
ENGAGE AF-TIMI - Effective Anticoagulation with Factor Xa Next
Generation in Atrial Fibrillation–Thrombolysis in Myocardial Infarction
ROCKET- AF - Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared withVitamin K Antagonism for Prevention of Stroke
and Embolism Trial in Atrial Fibrillation
DIG - Digitalis Investigation Group
RACE II- Rate Control Efficacy in Permanent Atrial Fibrillation II
study
AFFIRM - Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm
Management
*

Клас на препоръки:
Клас I – данни и/или общо съгласие, че дадено лечение или процедура са полезни и ефективни
Клас II – противоречиви данни и/или разногласия относно полезността и ефективността на лечението или процедурата
Клас IIa – наличните данни са в подкрепа на полезността/ефективността на лечението или процедурата
Клас IIb – полезността/ефективността на лечението или процедурата е по-малко подкрепена от данни или общо съгласие
Клас III – данни или общо съгласие, че лечението или процедурата не са полезни/ефективни, а в някои случаи могат да са вредни
**

Ниво на доказателственост:
Ниво А – резултати от множествени рандомизирани клинични
проучвания или мета-анализи
Ниво В – данни от едно рандомизирано клинично проучване
или големи, нерандомизирани изследвания
Ниво С – експертен консенсус и/или малки проучвания, ретроспективни анализи и данни от регистри
CHA2DS2-VASc
C – застойна сърдечна недостатъчност – 1 т.
H – хипертония – 1
А – възраст >75 години – 2
D – диабет – 1
S – предишен инсулт – 2
V – съдово заболяване – 1
А – възраст >65 години – 1
S – женски пол – 1
***

Използван източник:
1. Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D. et al. 2016 ESC Guidelines
for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37 (38): 2893-2962 https://
academic.oup.com/eurheartj/article/37/38/2893/2334964/2016ESC-Guidelines-for-the-management-of-atrial

СКРИТАТА ХИПЕРТОНИЯ –
НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА ЕДИН
КОМПЛЕКСЕН ПРОБЛЕМ
Скритата хипертония (СХ) се изразява в повишено артериално налягане
(АН) в домашни (амбулаторни) условия и нормални стойности при измервания в лекарския кабинет.
Според обзорната статия на Stanley
S. Franklin и сътр. (1), публикувана в
European Heart Journal, делът на тези
хора, сред нелекуваните за артериална
хипертония (АХ), е изненадващо висок.

Още по-висок е процентът на болни
със скрита хипертония сред пациенти,
които вече са започнали терапия и са
с приемливи стойности, измерени при
посещенията при своя лекар.
Не само тези в състояние на прехипертония, но и такива с оптимално АН,
биха могли да имат СХ, като те често
развиват органно увреждане, дори преди установяване на манифестна AХ.
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АН е непрекъсната променлива, без
рязко разделяне на нормални от абнормни стойности. Въпреки това, в
клиничните ръководства са фиксирани определени граници, според които
се правят диагностичните и терапевтичните решения, а също имат и прогностична стойност. По дефиниция, за
хипертония се приема измереното в лекарски кабинет АН над 140/90 mmHg.
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За стойностите, измерени във всекидневието, са приети няколко прицелни
нива за повишение на AН или дефиниране на АХ. Според настоящите консенсуси, такива са дневните стойности над
135/85 mmHg, а 120/70 mmHg са приетите граници за нормално нощно АН.
Усреднената стойност за 24 часа, гранична за АХ е 130/80mmHg. В 24-часовия период също следва да се ограничат
времевите интервали (обикновено първия и последния при поставяне на Холтер, свързани с посещение при лекар),
когато може да се наблюдава ,,феноменът на бялата престилка“, т.е. повишаване под влияние на медицинската среда.
В резултат от посочените стойности
на АН, хипертония при нелекувани хора, може да се дефинира при измерени
стойности на АН в лекарския кабинет
>140/90 mmHg, а в домашни условия
>=135/85 mmHg (Home Blood Pressure
Monitoring - HBPM).
Диагностицирането на СХ се затруднява от често липсващите данни за HPBМ, трудностите в провеждането на 24-часов мониторинг на АН
(Ambulatory Blood Pressure Monitoring
- ABPM) и особено в регистриране на
стойностите за нощните часове.
Терминът СХ е подходящ за хората
без започнато лечение, докато за хипертоници с терапия и установена СХ, следва да се използва скрита неконтролирана хипертония (Masked Uncontrolled
Hypertension – MUCH или СНКХ), в
смисъла, че са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на АН.
В популационните проучвания, използващи ABPM и HBPM, отграничаващите стойности са общо по-ниски. В
дефинираните категории на оптимално АН (<120/<80 mmHg) и прехипертония (130–139/80–89 mmHg) се оказва,
че процентът на хора със СХ е съответно 7.5 и 29.3%.
СХ е описана за първи път от Pickering
и сътр. (2) с хипотезата, че СХ, заедно с
прехипертонията, са предшественици
на трайната болестна AХ. Данните от
проучванията досега са противоречиви,
като някои автори намират връзка между СХ и развитието на трайно повишеното АН, докато в други проучвания тази зависимост не е толкова ясна (3).
В петгодишно канадско прoучване (4)
например се установява, че една трета
от болни, изходно със СХ прогресират
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до доказана АХ, една трета остават със
СХ, а останалите при терапия се връщат към нормотензивно състояние.
Забавянето на диагностирането на
СХ може да доведе до по-голяма честота на увреждане на таргетните органи, показват други изследвания. Хората със СХ, както и тези с НКСХ, имат
по-голяма вероятност за органно увреждане, съпоставима с тази при бол
ни с установена АХ, особено когато
няма пад на АН в нощните часове.
Някои от факторите на средата могат да са отговорни за СХ. Например,
хора изложени на стрес в работна обстановка, в домашни условия могат да
имат нормални стойности на АН.
Постпрандиалният спад на АН, който се наблюдава при възрастни хипертензивни пациенти, може да доведе до
отчитане на по-ниски стойности, ако
се изследва АН след хранене.
Обездвижените, с наднормено тегло, имат нисък толеранс на физически усилия, при които могат да имат
абнормно повишаване на АН, въпреки
приемливите стойности, измерени при
преглед в покой.
С напредването на възрастта се
понижава чувствителността на барорецепторите и се увеличава вариабилността на АН, а това води до
повишаване на честотата на СХ, главно при мъже. Намаленото време за сън,
дори и при подрастващи и обструктивната сънна апнея могат да се асоциират с нощна хипертония и СХ.
Yano и Bakris (5) разделят СХ на базата на появата на повишени стойности в различни части на денонощието, във връзка с факторите на средата.
Дневната СХ има различна генеза от
нощната СХ, но на практика много от
индивидите имат СХ през целия период на денонощието.
Вече има убедителни доказателства, че нощната АХ има важна роля
както при СХ, така и при доказана АХ.
Поради припокриването на понятията прехипертония и СХ, по-високите
нощни стойности са типични за хората със СХ, особено при повишен кардиометаболитен риск. В проучване на
Grassi и сътр. (6) СХ се свързва с повишен симпатикусов тонус.
Метаанализът на проучването ABC-H*
(7)
, с включени 17 312 пациенти с повишено АН от три континента, потвърди про-
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гностичната важност на нощната хипертония както за тези с установена АХ, така
и при хората със СХ. Липсата на нощно
понижаване на АН, както и нощно покачване на АН са свързани с по-лоша прогноза, независимо от измерените стойности при 24-часово ABPM.
Честотата на СХ e по-изразена в някои популации. Изследване от ЮАР
при хора от негро-австралоидната раса са установили 19% нощна АХ при
средни стойности от еднократни амбулаторни измервания 124/76 mmHg (8).
Резултатите от други две проучвания
при афроамериканци показват СХ в
34% (10) от тази популация и НКСХ при
70% от представителите и страдащи от
бъбречно заболяване.
В проучване, проведено в Бразилия
(12)
, при болни с диабет тип 2 (ДТ2) 30%
от болните са с НКСХ, значима ЛКХ
и макропротеинурия. Според данните на IDACO (11), СХ се наблюдава при
29% от тези с ДТ2, сравнено с 19% при
контролите по възраст, пол и рискови
фактори. В същата база данни 42.5% от
диабетиците са с НКСХ, въпреки антихипертензивното лечение.
При деца с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) ЛКХ е четири пъти почеста, когато се установи СХ, сравнено с
тези с нормални стойности от ABPM (13).
Според проучване на Agarwal и сътр., почти 60% от болните с ХБЗ имат
НКСХ, като 24% са установени с нощно ABPM (14).
НКСХ е установена при 66% от пациентите с високо-нормално АН, 33%
с нормално АН и само при 17% от тези с оптимално амбулаторно АН. Това
показва, че АBPM в нощните часове е
желателно при хора с ХБЗ и прехипертония, за да се идентифицират честите
случаи на СХ в тази група.
Установено е, че антихипертензивното лечение не намалява стойностите
от ABPM толкова, колкото тези от измереното в лекарския кабинет АН. Например намаление на АН в лекарския
кабинет средно с 3 mmHg, съответства
на 2 mmHg понижение при ABPM.
Обичайно, сутрешните амбулаторни
измервания съвпадат с пиковия ефект
на антихипертензивната терапия, а покъсно през деня и особено нощем биха
могли да се регистрират абнормно високи стойности. Това е особено типично за случаите с предписани по-ниски
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от необходимите дози.
Pareek и сътр. демонстрираха при
20 болни с доказана АХ, че след
12-седмичен прием на ниска доза
hydrochlorothiazide 12.5 mg на ден повечето от тях са преминали към НКСХ,
а не към трайна нормотензия (15).
Установено, е че болните с трайно
повишени стойности на средното АН
са с по-голяма вероятност да преминат към НКСХ при лечение. СХ в някои случаи може да се дължи и на лош
комплайънс.
Високата честота на НКСХ сред лекуваните хипертоници показва, че вероятно голяма част от лекарите предписват
субоптимална терапия, поради инерция
в избора на медикаменти, неуспех да се
определи правилна, дългодействаща терапия или неправилна преценка за целите на антихипертензивната терапия при
повишен метаболитен риск.
Някои проучвания, включително и наскоро публикуваното изследване SPRINT* (16), приемат по-ниски стойности на систолното АН (120 mmHg) от
препоръчаните в повечето ръководства
за лечение на АХ (<135 mmHg), но в тези проучвания измерванията се правят с
автоматизирани системи за амбулаторно
измерване или с АBPM за 24 часа.
Традиционно прилаганото измерване
на АН от повечето лекари води до ненужно лечение на АХ при възрастни пациенти с нисък риск, но със ,,синдрома на
бялата престилка“ от една страна, а от
друга пропускане и недиагностициране на високорискова, изолирана, систолна АХ при възрастни, изявяваща се като
СХ. Неприлагането на ABPM и HBPM
води до незадоволително лечение на НКСХ при значим брой пациенти.

Съвременният подход в лечението
на СХ, който е подкрепен от все повече
научни доказателства, изисква комбинация от антихипертензивна медикация и методи за домашно мониториране на АН. Прилагането на този подход
е с най-добри резултати и минимизиран риск за свръхтерапия.
АВРМ има важна роля и за определяне на оптималните стойности на АН,
както и за прицелните нива, под които не е желателно по-нататъшно понижаване на АН. Според European
Society of Hypertension/European Union
of Geriatric Medicine Expert Opinion, при
пациенти над 80 години антихипертензивната терапия е контраиндицирана, когато АВРМ показва ортостатична
хипотония при 24-часово мониториране (17). Тези препоръки бяха подкрепени
наскоро от резултатите на IDHOCO* (18).
Автоматичното измерване на АН в
лекарския кабинет има преимуществото, че намалява ,,ефекта на бялата
престилка“ и е за предпочитане при
възможност. То не може да замени измерването на АН в домашни условия
- HBPM, което може да разкрие много
пациенти със СХ.
От друга страна, АВРМ има още поголяма стойност за диагностициране на
СХ. Проучване показа, че чрез АВРМ
се установяват с над една четвърт повече пациенти със СХ, сравнено с НВРМ.
АВРМ е с доказано по-висока сензитивност и специфичност. Според
британските препоръки на National
Institute for Health and Care Excellence
(NICE), ABPM следва да потвърди
стойностите от измерванията в лекарския кабинет преди започване на антихипертензивна терапия (19).

* Използвани съкращения на клинични проучвания:
ABC-H - Ambulatory Blood Pressure Collaboration in Patients with
Hypertension
AASK - The African American Study of Kidney Disease and
Hypertension
SPRINT - Systolic Blood Pressure Intervention Trial
IDHOCO - International Database on Home Blood Pressure in
Relation to Cardiovascular Outcome
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19.	 Ritche L., Campbell C., Murchie P. New NICE guidelines for hypertension. BMJ 2011; 343:d5644 www.bmj.com/content/343/
bmj.d5644

Изводите за клиничната практика:
1. СХ се явява в голям процент от недиагностицираните
хипертоници, и като НКСХ при тези с лечение. СХ повишава риска за увреда на таргетните органи до този, характерен за установената АХ
2. За диагностика на СХ е необходимо да се отчитат не само измерените стойности на АН в лекарския кабинет, но и тези от домашни измервания.
С най-голяма диагностична стойност е
24-часовото мониториране на АН
3. Пикове на АН при много болни
със СХ и НКСХ се наблюдават нощно
време, като за тези пациенти е от особе-
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но значение продължителния мониторинг на стойностите
на АН и през тъмната част от денонощието
4. При избор на антихипертензивна терапия тя трябва да е: оптимално дозирана, индивидуализирана и покриваща 24-часов период. Продължителното мониториране на АН може да
отграничи хората с повишаване на АН
единствено в лекарски кабинет, но иначе с нормални стойности. От голяма
важност е това да се прецизира, особено при много възрастни пациенти, при
които може да се наблюдават ортостатични падове на АН.
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АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ЛОШ КОМПЛАЙЪНС –
ФИКСИРАНАТА КОМБИНАЦИЯ
RAMIPRIL + AMLODIPINE
Антихипертензивното лечение с фиксираната комбинация в една таблетка ramipril + amlodipine (Egiramlon на Egis)
намалява значително стойностите на артериалното налягане (АН), показва добра поносимост и ниска честота на странични ефекти. Има добра ефикасност при болни с наднормено тегло и затлъстяване и повишава придържането към
терапията.
Честотата на разпространение на артериална хипертония
(АХ) в Европа е 30-45% от общата популация с рязко увеличаване при напредване на възрастта. Една огромна група
от хора, доближаваща половината от населението над определена възраст, е изложена на въздействието на този рисков
фактор. В голямата си част тези хора се нуждаят от лечение.
Всеки трети хипертоник във възрастта 35-44 години не
знае за заболяването си. Половината
от тези, които знаят, че имат АХ, не
се лекуват. А сред приемащите антихипертензивна терапия контролът на
АН не е задоволителен при приблизително двама от трима мъже и при
всяка втора жена.
Хипертониците със затлъстяване се нуждаят по-често от комбинирана терапия и от по-високи дози на
медикаментите, като вероятността да
не се достигне до прицелните стойности на АН при тях е по-висока. Затлъстяването е и независим рисков
фактор за развитие на резистентна на
лечение АХ.
Една от причините за недостатъчната ефективност на антихипертензивната терапия е неподходящият избор на медикаменти от страна на лекуващия
лекар, приложението на лекарства в субоптимални дози и
липсата на обучение за правилна промяна в начина на живот. Освен това, има данни, че комплайънсът към терапията
е по-нисък при хората със затлъстяване.
Употребата на комбинирана антихипертензивна терапия
в една таблетка, като ramipril/amlodipine, е един от методите
за увеличаване на придържането към терапевтичния режим.
Комбинираната терапия с инхибитор на ангиотензинконвертиращия ензим (ACEi) и блокер на калциевите канали
(ССВ) е една от препоръчваните антихипертензивни комбинации, когато монотерапията не е ефективна и като инициална терапия при значително повишени изходни стойности

на АН или при случаи с повишен сърдечносъдов риск.
През 2016 бяха публикувани резултатите от проучването
на Simony (1) от университета в Будапеща, в което са включени 9 052 болни с метаболитен синдром, с умерена до средно
тежка хипертония, проследени шест месеца. Крайната цел е
установяване на ефективността и безопасността на фиксираната комбинация ramipril/amlodipine съответно в дози 5/5,
5/10, 10/5 или 10/10 mg.
Прицелните стойности за АН са 140/90 и 140/85 mmHg за
групата със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), като началната доза е определена индивидуално и титрирана на три последващи визити.
От включените болни 63% (5 707) са се придържали към
протокола на проучването до шестия месец. Средната възраст за тези пациенти е 61.3+/-12 години, като 2 736 (47.9%) са мъже. Прицелните стойности на АН в края на
шестия месец достигат 74% от участниците.
Понижението на АН е статистически значимо:
● Систолното
АН
намалява
от 158.7+/-8.97 на първа визита до
131.6+/-7.73 mmHg на трета визита
(p<0.0001)
● Диастолното АН – от 91.9+/-7.3
до 79.8+/-12.2 mmHg (p<0.0001)
Комбинацията ramipril/amlodipine
е показала добра поносимост при
всички изследвани с метаболитен
синдром.
Типичен пример за значението на използването на антихипертензивни комбинации в една таблетка (фиксирани комбинации) е проведеното по-ранно проучване на OlszaneckaGlinianowicz и сътр. (2) от университета в Катовице, Полша,
публикувано през 2013 година. То обхваща 24 240 хипертоници, чиято антихипертензивна терапия до момента съдържа ramipril 5/10 mg и amlodipine 5/10 mg.
Лечението се променя с използване на фиксирана комбинация в една таблетка ramipril/amlodipine, в същите дози на
отделните компоненти, каквито пациентът е приемал преди
включването.
По време на проследяването дозата на ramipril и на
amlodipine в комбинираната терапия може да се повишава
по преценка на лекуващия лекар. Ефективността на анти-
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Фигура 1. Постигнат контрол на АН след терапия с Egiramlon (ramipril/amlodipine): АН <140/90 mmHg,
<150/90 mmHg за пациенти над 80 години
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Всички пациенти
(n=24 111)

Нормално тегло
(n=3 767)

Наднормено тегло
(n=12 596)

Начален преглед
Лечение с Egiramlon

Затлъстяване
(n=7 748)

***p<0.001 vs. Нормално тегло

хипертензивната терапия се повишава от 32.9% изходно до
76.5% в края на проследяването.
При болните с наднормено тегло и със затлъстяване, шансът за достигане до прицелните стойности на АН е по-нисък
в сравнение с този при хората с нормално телесно тегло: съотношение на шанса/odds ratio (OR) 0.70, 95% доверителен
интервал (ДИ) 0.61-0.81 при наднормено телесно тегло и OR
0.49, 95% ДИ 0.42-0.57 при затлъстяване (Фигура 1).
Поносимостта към терапията с Egiramlon е оценена като

М е ж д у н а р о д н о

добра или много добра при 98.8% от хипертониците с нормално телесно тегло, 98% от тези с наднормено тегло и 96%
от тези със затлъстяване. Честотата на нежеланите лекарствени реакции е много ниска – 0.35% в цялата група, независимо от телесното тегло.
Оценката на пациента за терапията (степента на удовлетвореност) след преминаване към комбинация в една таблетка е с въпросник, по следната скала: 1 – няма разлика; 2 –
комбинираната терапия е по-удобна, защото не трябва да се
поглъщат две таблетки; 3 – пациентът е удовлетворен, защото се чувства по-добре и е по-лесно да запомни редовно да
приема медикамента; 4 – болният е много доволен от ефекта
на лечението и удобството на прием на медикамента.
За високо ниво на удовлетвореност към комбинираната
терапия ramipril/amlodipine съобщават 57% от участниците
с нормално телесно тегло, 55% от тези с наднормено тегло и
51% от затлъстелите.
Заключението на авторите на проучването е, че комбинираната антихипертензивна терапия с една таблетка ramipril/
amlodipine е много ефективна в изследваната популация, с
леко понижение на ефикасността на фона на наднормено телесно тегло и затлъстяване.
Използвани източници:
1. Simonyi G. Мonitoring of effectiveness of ramiprilamlodipine фixed combination in metabolic syndrome,
a non-interventional trial (the Ramses study). Journal of Hypertension 2016; 34, Supplement 2: е278
http://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2016/09002/_PP_26_18__MONITORING_OF_EFFECTIVENESS_OF.823.aspx
2. Olszanecka-Glinianowicz M., Smertka M., Almgren-Rachtan A. et al. Ramipril/amlodipine single pill – effectiveness, tolerance and patient satisfaction with antihypertensive therapy in relation to nutritional status. Pharmacological Reports 2014; 66:1043-1049 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S173411401400231X
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СИЛАТА НА ПО-ДОБРОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Представяме нашия начален опит с
приложение на ангиотензин рецепторен-неприлизинов инхибитор (ARNI)
– sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis)
при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена систолна
функция на лява камера (ЛК).

Описание на клиничния
случай
Mъж на 50 години с известна триклонова коронарна болест, състояние
след дилатация с имплантация на интракоронарен стент (ICS) на диагонален клон на (RD1) през 2001 година,
ICS на дясна коронарна артерия (RCA)
през 2011 година, имплантация на два
медикамент-излъчващи стента (DES)
на RCA през 2012 година, състояние
след аортокоронарен байпас (ACB) x
4, състояние след долен миокарден инфаркт със ST елевация април 2015 година, първична перкутанна коронарна
интервенция (PCI) с имплантация на
ICS x 2 на RCA, състояние след остър
миокарден инфаркт без елевация на ST
сегмента април 2015 година, първична
PCI с ICS x 2 на RCA.
Постъпва в клиниката с оплакване от тежест зад гръдната кост, лесна
умора и задух при обичайни към минимални физически усилия. От лабораторните изследвания установихме
повишение на натриуретичните пептиди (маркери за СН): NTpro-BNP –
1787 pg/ml.
Електрокардиограмата (ЕКГ) показа синусов ритъм с пълен ляв бедрен
блок (ЛББ) и ширина на QRS комплекса 166 msec. На ЕКГ Холтер се регистрираха епизоди на непродължителна камерна тахикардия.
Ехокардиография (ЕхоКГ) откри лекостепенна левокамерна (ЛК) хипертрофия, дилатирана по размери и обеми ЛК при силно намалена ЛК систолна
функция (фракция на изтласкване – ФИ
23%) при наличие на сегментни нарушения в кинетиката, с повишено налягане на пълнене в покой.
Проведе се селективна коронарна ангиография (СКАГ) и се установи
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липса на остатъчен реваскуларизационен потенциал. Пациентът е обсъден
на кардиологичен колегиум като показан за имплантиране на сърдечна ресинхронизираща терапия с кардиовертер-дефибрилатор (CRT-D).
След имплантацията на CRT-D бол
ният беше дехоспитализиран на терапия с: clopidogrel 75 mg, ацетилсалицилова киселина (ASA) 100 mg, bisoprolol
5 mg, perindopril 5 mg, furosemide 40
mg, spironolactone 50 mg, trimetazidine
MR 2х35 mg, rosuvastatin 10 mg,
pantoprazole 40 mg, amiodarone 200 mg.
Шест месеца по-късно пациентът
постъпва с клиника на СН III-IV функционален клас (ФК) по NYHA, при ФИ
25%. След проведена диуретична терапия и компенсиране на състоянието
се обсъди за оптимизиране на медикаментозната терапия.
На този етап се включи Entresto
(sacubitril/valsartan) в най-ниска доза
24 mg/26 mg, два пъти дневно и се преустанови прием на perindopril 36 часа
преди включването на ARNI. Пациентът се дехоспитализира на терапия
с: Entresto (sacubitril/valsartan) 24/26
mg два пъти дневно, clopidogrel 75 mg,
ASA 100 mg, bisoprolol 5 mg, perindopril
5 mg, furosemide 40 mg, spironolactone
50 mg, trimetazidine MR 2х35 mg,
rosuvastatin 10 mg, pantoprazole 40 mg,
amiodarone 200 mg.
Месец по-късно болният се яви на
контролен преглед с подобрен физически капацитет. Увеличихме дозата
на Entresto на 49 mg/51 mg, двукратно
дневно. При проследяване след три месеца се отчете редукция на проявите
на СН до I-II ФК по NYHА. Установи
се и повишение на ФИ на ЛК: 30-35%
(Таблица 1).

Обсъждане
Използването на ARNI в България все още е ограничено. В Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център за първи път включихме sacubitril/
valsartan към терапията на пациент със
СН и намалена левокамерна систолна функция въз основа на данните от
клинично проучване PARADIGM-HF*
(1, 2)
и индикация клас IB от настоящите ръководства за лечение на пациенти
със СН (3, 4):
ARNI се препоръчва вместо инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) за по-нататъшно намаление
на риска за хоспитализация по повод на
СН, както и на леталния изход, при амбулаторни пациенти със СН с редуцирана левокамерна систолна функция,
които имат симптоми въпреки лечението с ACEi, бета-блокер и минерал- кортикоиден рецепторен антагонист (3).
На базата на резултатите от проучването PARADIGM-HF, очаквахме подобрение на ФК на СН при нашия пациент (1). Изненада беше покачването
на левокамерната систолна функция
от 23% преди включване на Entresto до
30-35% след двумесечен прием на медикамента, което може, от една страна, да се обясни с имплантирането на
CRT-D, но, от друга, може да е и следствие на промяната на медикаментозното лечение.
Първоначално включената доза на
Entresto беше 24 mg/26 mg, два пъти
дневно. При проследяване, предвид
толериране на медикамента от страна
на пациента, липса на странични ефекти и артериално налягане около 120/80
mmHg, дозата се покачи до 49 mg/51
mg, двукратно дневно.

Таблица 1. Д
 инамика във ФК, систолна (ФИ) и диастолна (E/e’) функция на
ЛК преди и след включване на Entresto

ФК NYHA
ФИ лява камера
E/e’ средно

Изходно ниво

Контролен преглед на
първи месец

Контролен преглед на
втори месец

IV

II-III

I-II

25%

25-30%

30-35%

17

14

12
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Разбира се, проследяването на бол
ния продължава. Стремежът е към достигане на максимално поносима доза
Entresto, при таргетна доза 97 mg/103
mg, два пъти дневно.
Такава е прицелната доза в проучването PARADIGM-HF (1), въпреки че за
по-ниските дози също е доказано по-добро повлияване на първичната крайна
цел (сърдечносъдова смъртност и хоспитализации по повод СН), на отделните й компоненти и на общата смъртност
спрямо ниски дози enalapril (5).

Д-р Инна ЦАРЕВА
Доц. д-р Яна СИМОВА
Доц. д-р Иво ПЕТРОВ
Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център, София УМБАЛ
 PARADIGM-HF - Prospective Comparison of ARNI with ACEI
to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart
Failure

*

Статията се издава с подкрепата на Новартис
Използвани източници:
1. McMurray J., Packer M., Desai A. et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl
J Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004 www.nejm.org/doi/

pdf/10.1056/NEJMoa1409077
2. Desai А., Vardeny О., Claggett В. et al. Reduced risk of hyperkalemia during treatment of heart failure with mineralocorticoid
receptor antagonists by use of sacubitril/valsartan compared
with enalapril. A secondary analysis of the PARADIGM-HF trial. JAMA Cardiol., November, 2016 http://jamanetwork.com/
journals/jamacardiology/article-abstract/2583456
3. Ponikowski P., Voors A., Anker S. et al. 2016 ESC Guidelines
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal 2016 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2016/06/08/eurheartj.ehw128.full.pdf
4. Yancy C., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2016 ACC/AHA/
HFSA Focused Update on New Pharmacological Therapy for
Heart Failure: An Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline
for the Management of Heart Failure. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task
Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2016; May 2016 http://
circ.ahajournals.org/content/circulationaha/early/2016/05/18/
CIR.0000000000000435.full.pdf
5. Vardeny O., Claggett B., Packer M. et.al. Efficacy of sacubitril/
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ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ НАМАЛЯВАТ РИСКА,
СВЪРЗАН С АЛКОХОЛНА КОНСУМАЦИЯ
Спортът неутрализира повишения риск за смъртност,
свързан с консумация на по-големи количества алкохол,
показаха данните от анализ на популацията на Великобритания, публикани в British Journal of Sports Medicine (1).
Известно е, че алкохолната консумация увеличава риска
за злокачествени заболявания,
докато високата физическа активност понижава честотата на
рака на млечната жлеза и на дебелото черво.
Настоящото проучване е едно от първите, които изследват
дали съществува връзка между
ползите за здравето от физическата активност и повишената
смъртност, свързана с алкохолна консумация.
Използвани са данни от национални регистри на Англия
и Шотландия, като са включени 36 370 участници над
40-годишна възраст, проследени 353 049 човеко-години.
През периода на проследяване
са регистрирани 5 735 смъртни случая.
От изследваната популация
4 845 души (13.3%) надвишават
препоръчваната седмична консумация на алкохол (14 алкохолни единици за жените и 21
за мъжете, като една АЕ се равнява на 20 g алкохол).
Повече от една четвърт от участниците (27.5%) съобщават за липса на физическа активност, 39.1% постигат
по-малко от препоръчваното седмично ниво на натоварване, а 23.3% достигат до горната граница на препоръчваната доза спорт.
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Авторите установяват, че пациентите, които в миналото или сега приемат повече от приетите за нормални
количества алкохол, имат по-висока обща смъртност в
сравнение с тези, които никога не пият алкохол. Наблюдава се също дозо-зависима асоциация между седмичната алкохолна консумация и
смъртността от злокачествено
заболяване.
При отчитане на физическата активност се доказва, че
рискът за смърт от раково заболяване нараства с алкохолната
консумация при тези от участниците, които не постигат
минималното препоръчително
ниво на физическа активност.
Относителното нарастване на
този риск, обаче, намалява при
по-високи нива на спортна активност.
И трите изследвани вида
смъртност – обща, свързана
със злокачествено заболяване и
сърдечносъдова – показват повишена честота при прием на
по-голямо количество алкохол
и понижена честота при повече
физически упражнения.
Умерената употреба на алкохол има протективен ефект по отношение на общата
и сърдечносъдовата смъртност, но само при участниците, които покриват минималните изисквания за физическа активност.
Използван източник:
1. Perreault K., Bauman A., Johnson N. et al. Does physical activity moderate the association between
alcohol drinking and all-cause, cancer and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis
of eight British population cohorts. Br J Sports Med, August 2016 http://bjsm.bmj.com/content/
early/2016/07/04/bjsports-2016-096194.abstract
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ОЦЕНКА
НА ЛЕВОКАМЕРНАТА
ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ
ЧРЕЗ ЕХОКАРДИОГРАФИЯ*
Ехокардиографската оценка на левокамерната (LV) диастолна функция е неотделима част от рутинната оценка на
пациенти със симптоми на диспнея или сърдечна недостатъчност.
Насоките от 2009 година на Американското дружество по
ехокардиография (ASE) и Европейската асоциация по ехокардиография (сега Европейска асоциация по сърдечносъдови изображения - EACVI) за оценка на диастолната функция
бяха изчерпателни, включващи и параметри за степенуване
на диастолната дисфункция и за оценка на левокамерните
налягания на пълнене. Но включването на много параметри
в насоките доведе до това оценката на диастолната функция
да става твърде сложно.
Първата цел на това осъвременяване е да опрости подхода и по този начин да увеличи използваемостта на насоките
във всекидневната клинична практика.
Левокамерната диастолна дисфункция обикновено е резултат на влошена левокамерна релаксация със или без намалено ранно диастолно засмукване и увеличена левокамерна ригидност на кухината, което увеличава сърдечните
налягания на пълнене.
Така, когато се прави ехокардиографско изследване при
пациенти с потенциална диастолна дисфункция, трябва да
се търсят белези на влошена левокамерна релаксация, намалени възстановяващи сили и увеличена левокамерна ригидност.
Което е по-важно, трябва да се оценяват левокамерните
налягания на пълнене тъй като увеличените левокамерни
диастолни налягания при отсъствието на увеличен левокамерен теледиастолен обем е силно доказателство в полза на
вече развита диастолна дисфункция.
В голямата част от клиничните проучвания, левокамерните налягания на пълнене и степента на диастолната функция могат да бъдат определени надеждно чрез
няколко прости ехокардиографски параметри с голяма
приложимост.
Тази преработка на указанията от 2009 година поставя
ударение именно върху най-полезните, репродуцируеми и
осъществими 2D и Doppler измервания.
Преди прилагането на указанията, е важно да се уточни, че терминът „левокамерни налягания на пълнене”
трябва да се отнася до средното пулмокапилярно налягане - PCWP (което е индиректна оценка на левокамерните

диастолни налягания), средното левопредсърдно налягане (LAP), левокамерното (LV) pre-A налягане, средното левокамерно диастолно налягане и левокамерното теледиастолно налягане (LVEDP).
Различните левокамерно и левопредсърдно налягания,
споменати по-горе (Фигура 1), имат различни корелации с
Доплер сигналите.
Фигура 1. (Ляво) - запис на LV диастолни налягания.
Стрелките сочат към LV минимално налягане (min), LV
вълна на бързо пълнене (RFW), LV pre-A налягане (preA), A wave (вълна) нарастване с предсърдна контракция и
теледиастолно налягане (EDP). (Средата) - LAP запис, показващ V и A вълни, отбелязани по осите Y и X. (Дясно) –
Едновременен запис на LV и LAP, показващ ранни и късни градиенти на трансмитралното налягане. LA A wave
налягане предхожда повишаването на късната диастола
(LV A wave) при LV налягането

Таблици 1 и 2 обобщават техническите аспекти, хемодинамичните детерминанти и клиничните приложения,
включително и ограниченията за всеки от Доплер и 2D параметрите.
Доплер сигналите, които се получават в теледиастола, корелират най-добре с LVEDP. Те включват митралната пикова
A-скорост, продължителността на A-вълната при анулуса,
времето за децелерация при анулуса, времето за децелерация на А-скоростта (DT), пиковата Ar-скорост на белодробна вена, продължителността на Ar-скоростта, продължителността на Ar-A и изведената чрез тъканен Доплер митрална
ануларна a'-скорост.
Митралната пикова скорост на E-вълната, съотношението E/A, децелерационното време на E-скоростта, съ-
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Таблица 1. 2D и Doppler методи за оценка на левокамерна диастолна функция
Променлива

Достъп

Анализ

Пикова скорост на
E-вълната
(cm/sec)

1. Апикален четирикухинен с цветно изображение на кръвотока за оптимално пасване на PW Доплера с кръвотока
2. PW Doppler обемна проба (1–3 mm аксиален размер) между
върховете на митралните платна.
3. Използване на ниска настройка на филтъра за стената (100–
200 MHz) и ниско усилване на сигнала
4. Оптималните спектрални форми на вълните не трябва да
показват на дисплей искрене или разсейване

Пикова скорост в ранна диастола (след ECG T-вълна) при водещия ръб на спектралната вълнова форма.

Пикова скорост на
A-вълната (cm/sec)

Пикова скорост в късна диастола (след ECG Р-вълна) при водещия ръб на спектралната вълнова форма.

MV
A- продължителност
(msec)

Виж по-горе за точната техника за достъп до E и A- скоростите Време интервал от началото на A-вълната до края й при базова линия нула. Ако E и A са слети (E скорост > 20 cm/sec когато A скоростта започва), продължителността на A-вълната често ще бъде
по-голяма поради увеличения ударен обем на атриално пълнене

MV E/A съотношение

Виж по-горе за точната техника за достъп до E и A-скоростите

MV DT (msec)

Апикален четирикухинен: Пулс Доплер пробен обем между Време интервал от пиковата E-вълна по кривата на LV пълневърховете на митралните платна
не екстраполирана до базова линия нулеви скорости

PW тъканно
Доплер изображение
на e' скорост (cm/sec)

1. Апикален четирикухинен срез: PW Doppler пробен обем Пикова модална скорост в ранна диастола при водещия ръб на
(обикновено 5–10 mm аксиален размер) при латералния и спектралната вълнова форма
септален базални региони така че средната e'-скорост да може да се изчисли
2. Използвайте предварителни настройки на системата за
филтъра на стената и най-ниско усилване на сигнала

Митрално E/e'

Виж по-горе за избор на достъп за E и e' скорости

MV E скорост разделена на митрална ануларна скорост e'

LA максимален
обемен индекс
(ml/BSA)

1. Апикален четири- и двукухинен срез: получават се неподвижни кадри 1–2 кадъра преди отварянето на MV
2. LA обем трябва да бъде измерен при определени срезове при
които LA дължина и напречни диаметри са максимални

Метод на дисковете или метод на дължина / площ и коригиране за BSA. Не включвайте LA ухо или пулмонални вени при
трасирането на LA от апикалните четири- и двукухинни срезове

PV S-вълна (cm/sec)

1. Апикално четирикухинно цветно изображение за да помог- Пикова модална скорост в ранна систола при водещия ръб на
не в позиционирането на пробния обем чрез PW Доплер (1–3 спектралната вълнова форма
mm аксиален размер).
2. Пробен обем разположен на 1–2 cm дълбочина в дясната
(или лява) горна PV
3. Използвайте ниски настройки за филтъра на стената (100–
200 MHz) и слабо усилване на сигнала

PV D-вълна (cm/sec)

Същото като за PV S-вълна

PV AR
продължителност
(msec)

Апикален четирикухинен: пробен обем разположен на 1–2 cm Време интервал от началото на AR-вълната до края й при нудълбочина в дясната (или лява) горна PV с внимание за нали- лева базова линия
чие на артефакти при движение на LA стена

PV S/D съотношение

Виж по-горе за достъп до S и D скоростите на пулмонална вена

CW Doppler:
TR скорост на
систолен джет (m/sec)

1. Парастернален и апикален четирикухинен срез с цветно из- Пикова модална скорост по време на систола при водещия ръб
ображение за получаване на най-висока Doppler скорост пас- на спектралната вълнова форма
вана с CW.
2. Настройте усилването и контраста, за да се види на дисплея
пълната спектрална обвивка без искри и разсейки в сигнала

Метод на Валсалва

Запис получен без прекъсване чрез пиково вдишване и силово издишване от страна на пациента за 10 sec при запушени
нос и уста

Пикова модална скорост в ранна диастола след отваряне на
митрална клапа при водещия ръб на спектралната вълнова
форма

Скорост на PV S-вълна разделена на скоростта на D-вълна или
интеграл „време-скорост” за PV S-вълна разделен на интеграл
„време -скорост” за PV D-вълна

Промяна в E- скоростта на MV и E/A съотношението по време
на пиково напъване и последващо освобождаване

Вторични измервания
Цветен M-mode Vp
(cm/sec)

Апикално четирикухинно цветно изображение за M-mode по- Спускане (крива) на входящия кръвоток от равнината на MV
зиция на курсора. Преместете цветната базова линия в посока в LV кухина по време на ранна диастола на 4-cm разстояние
към входящия поток на митралната клапа, за да се намали мащаба на скоростта за червен/жълт профил на скоростта на входящия кръвоток

IVRT

Апикален срез по дългата ос или четирикухинен срез с из- Времето между затварянето на аортната клапа и отварянето на
ползване на CW Doppler и разполагане на пробния обем в LV MV. За IVRT скоростта трябва да бъде 100 mm/sec
изходящ тракт за едновременно показване на края на аортното
изтласкване и началото на митралния входящ кръвоток

TE-e'

Апикален четирикухинен срез с точно изравняване (alignment)
за да се получи митралния кръвоток при върховете на митралната клапа и използване на тъканен Доплер за получаване на
септалните и латерални митрални ануларни скорости

Време интервалът между пика на R-вълната в QRS комплекса
и началото на митралната E-скорост се изважда от време интервала между QRS комплекса и началото на e' скоростта. RR
интервалите трябва да съвпадат, а усилването и настройката на филтъра трябва да са оптимални за избягване на високи
усилвания и високи настройки на филтъра. За време интервалите скоростта трябва да бъде 100 mm/sec

A – предсърдна вълна; BSA- площ на телесната повърхност; CW –линеен Доплер; D - диастола; e'- ранна диастола; E – ранно пълнене; IVRT изоволуметрично релаксационно време; LA – ляво предсърдие; MV – митрална клапа; PV – пулмонална вена; PW – пулсова вълна; S - систола; TDI – тъканно Доплер изображение; TR - трикуспидална регургитация. Всичките Doppler и M-mode записи се анализират препоръчително при скорост от 100 mm/sec.

30

Брой 1, 2017

О Б РАЗ Н А Д И А Г Н О С Т И К А
Таблица 2. П
 олезност, предимства и ограничения за променливите, използвани при оценка на левокамерната диастолна функция
Променлива

Полезност и физиологична основа

Предимства

Ограничения

Митрална
E-скорост

Скоростта на E-вълната отразява LALV градиентът на налягане по време на
ранна диастола и се влияе от промените в темпото на LV релаксация и LAP

1. Осъществимо и репродуцируемо
2. При пациенти с дилатативна кардиомиопатия и редуцирана LVEF, митралните
скорости корелират по-добре с LV наляганията на пълнене, функционалния клас и
прогнозите, отколкото LVEF

1. При пациенти с коронарна артериална болест
и пациенти с HCM при които LVEF е >50%,
митралните скорости корелират слабо с LV налягания на пълнене.
2. По-предизвикателно е да се прилага при пациенти с аритмии
3. Директно е повлиявана от промените в LV
обеми и еластичните свойства.
4. Възрастова зависимост (намалява с възрастта)

Митрална
A-скорост

Скоростта на A-вълната отразява LA- Осъществимо и репродуцируемо
LV градиента на налягане по време
на късна диастола която се повлиява
от LV комплайънс и LA контрактилна функция

1. Синусова тахикардия, AV блок първа степен
и пейсиран ритъм могат да доведат до сливане на E и A-вълни. Ако скоростта на митралния поток в началото на атриалната контракция
е >20 cm/sec, A-скоростта може да се увеличи.
2. Неприложимо при пациенти с предсърдно
трептене, мъждене
3. Възрастова зависимост (увеличава се с възрастта)

Митрално
съотношение E/A

Съотношението E/A на митралния входящ кръвоток и DT се използват за определяне на моделите на пълнене:
нормално, влошена релаксация, псевдонормално и рестриктивно пълнене

1. Осъществимо и репродуцируемо
2. Осигурява диагностична и прогностична
информация.
3. При пациенти с дилатативна кардиомиопатия, моделите на пълнене корелират с
по-добре с наляганията на пълнене, функционалния клас и прогнозите отколкото
LVEF
4. Един рестриктивен модел на пълнене в
комбинация с LA дилатация при пациенти
с нормална EF се свързва с лоша прогноза
подобна на рестриктивен модел при дилатативна кардиомиопатия

1. U-образната връзка с LV диастолна функция
прави трудно диференцирането на нормалното от PN пълненето, в частност при нормална
LVEF
2. Ако скоростта на митралния входящ кръвоток при старта на предсърдна контракция е >20
cm/sec, E/A съотношението ще бъде редуцирано поради сливане
3. Неприложимо при пациенти с предсърдно
мъждене/трептене.
4. Възрастова зависимост (намалява с възрастта)

Митрална
E-скорост DT

DT се влияе от LV релаксация, LV диас- 1. Осъществимо и репродуцируемо.
толни налягания последващи отваряне- 2. Краткото DT при пациенти с редуцирато на митралната клапа и LV ригидност на LVEF показва увеличено LVEDP с висока точност и при синусов ритъм, и при AF

1. DT няма връзка с LVEDP при нормална LVEF
2. Не трябва да се измерва при сливане на E и A
поради потенциална неточност
3. Възрастова зависимост (увеличава се с възрастта).
4. Неприложимо при предсърдно трептене

Промени в
митралния
входящ кръвоток
при метод на
Валсалва.

Помага за различаването на нормалния
от PN модели на пълнене. Намаление на
съотношението E/A ≥50% или увеличение на скоростта на A-вълната по-време
на изпълнението не причинено от сливане на E и A са високо специфични за
увеличени LV налягания на пълнене

Когато се изпълнява адекватно при стандартизирани условия (поддържайки константно 40 mm Hg интраторакалното
налягане за 10 sec), точността при диагностициране на увеличени LV налягания на
пълнене е добра

1. Не всеки пациент може да изпълни адекватно
този маньовър. Пациентът трябва да генерира и
поддържа достатъчно повишаване на интраторакалното налягане, а изследователят трябва да
поддържа точното място на пробния обем между върховете на митралните платна по време на
маньовъра
2. Трудно е за оценка ако не е стандартизирано

Митрална ‘‘L’’
скорост

Отчетливо забавена LV релаксация в
ситуация на повишени LV налягания на
пълнене позволява процеса на LV пълнене при средна диастола и по този начин на L-скоростта. Пациентите обикновено имат брадикардия

Когато я има при пациенти с известно сър- Рядко се вижда при нормална LV диастолна
дечно заболяване (напр., LVH, HCM), тя е функция, когато субектът има брадикардия, но
специфична за повишени LV налягания на обикновено е 20 cm/sec
пълнене. Но сензитивността й като цяло е
ниска

IVRT

IVRT е </=70 msec при нормални субекти и е удължено при пациенти с влошена LV релаксация, но нормални LV
налягания на пълнене. Когато LAP се
увеличава, IVRT намалява и неговата
продължителност е обратно пропорционална на LV налягания на пълнене
при пациенти със сърдечно заболяване

1. Осъществимо и репродуцируемо.
2. IVRT може да се комбинира с други параметри на входящия митрален кръвоток като съотношението E/A за оценка на LV налягания на пълнене при пациенти с HFrEF.
3. Може да се комбинира с LV телесистолно налягане за оценяване на време константата на LV релаксация (t).
4. Може да се прилага при пациенти с митрална стеноза, при които се поддържа същата връзка с LV наляганията на пълнене
описана по-горе.
5. При пациенти с MR и при тези след смяна
или корекция на MV може да се комбинира с
TE-e' за оценка на LV налягания на пълнене

1. IVRT продължителността частично се повлиява от сърдечната честота и артериалното налягане
2. По-трудно за измерване и интерпретация при
тахикардия
3. Резултатите се различават в зависимост от използването на CW или PW Doppler за изследването

Изведена с PW
TDI, e' - митрална
ануларна скорост
при ранна
диастола

Съществува значителна връзка между
e' и време константата на LV релаксацията (t) наблюдавана при животни и
хора. Хемодинамичните детерминанти на скоростта e' включват LV релаксация, акумулиращи сили и налягане
на пълнене

1. Осъществимо и репродуцируемо.
2. LV налягания на пълнене имат минимален ефект върху e' при наличието на влошена LV релаксация.
3. По-малко зависим от натоварването отколкото конвенционалните Доплер параметри на кръвната картина

1. Ограничена точност при пациенти с ИБС и
регионална дисфункция в изследваните сегменти, при значимо калциране на пръстена, хирургически пръстени или изкуствени митрални
клапи и перикардно заболяване
2. Необходимост от изследване най-малко на
две места с прецизно разположение и адекватен
размер на пробния обем
3. Различни гранични стойности, зависими от
мястото, използвано за измерването
4. Възрастова зависимост (намалява с възрастта)
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Митрално
съотношение E/e'

Скоростта e' може да бъде използвана
за коригиране на ефекта от LV релаксацията върху митралната скорост E, а
съотношението E/e' може да се използва за LV наляганията на пълнене

1. Осъществимо и репродуцируемо
2. Стойности на средното съотношение E/e'
<8 обикновено показват нормални LV налягания на пълнене, а стойности >14 имат висока специфичност за увеличени LV налягания на пълнене

1. Съотношението E/e' не е точно при нормални
субекти, пациенти с тежки ануларни калцификации, митрална клапна и перикардна болести
2. ‘‘Сива зона’’ на стойности в която LV наляганията на пълнене са неопределими
3. Точността се намалява при пациенти с ИБС
и регионална дисфункция в изследваните сегменти
4. Различни гранични стойности, зависими от
мястото, използвано за измерването

TE-e'
време-интервал

Може да идентифицира пациенти с диастолна дисфункция поради закъсняващото начало на скоростта e' сравнено с
началото на митралната E- скорост

1. Съотношението на IVRT към TE-e' може
да бъде използвано за оценяване на LV налягания на пълнене при здрави и пациенти
с митрална клапна болест
2. TE-e' може да се използва за диференциране на пациенти с рестриктивна кардиомиопатия, които имат удължен
време-интервал, от тези с перикардна
констрикция, при които той обикновено
не е удължен

По-предизвикателен за получаване на задоволителни сигнали, с особено внимание по отношение на мястото, усилването, филтърните настройки както и пасването на RR интервалите

LA индекс на
максималния
обем

LA обемът отразява кумулативните ефекти на увеличените LV налягания на пълнене във времето. Увеличеният LA обем е независим предиктор
на смърт, сърдечна недостатъчност и
исхемичен инсулт

1. Осъществимо и репродуцируемо
2. Осигурява диагностична и прогностична информация относно LV диастолна дисфункция и хроничността на заболяването
3. Апикалният четирикухинен срез осигурява визуална оценка на LA и RA размер

1. LA дилатация се наблюдава и при брадикардия, състояния на висок дебит, сърдечни
транспланти с биатриална техника, предсърдно трептене/мъждене, значителна митрална
клапна болест въпреки нормална LV диастолна функция
2. LA дилатация се получава при добре тренирани атлети които имат брадикардия и са добре
хидратирани
3. Субоптимално качество на изображението,
включително LA ракурс (срез в дълбочина).
При технически трудни изследвания не може
да се получи точно трасиране
4. Може трудно да се измерват LA обеми при
пациенти с аневризми на десцендентна и асцендентна аорти, както и при пациенти с големи интератриални септални аневризми

Пулмонални вени
(PV): систолна
(S) скорост,
диастолна
(D) скорост и
съотношение S/D

Скоростта на S-вълната (сумата от S1
и S2) се влияе от промените в LAP, LA
контрактилитет и LV и RV контрактилитет. Скоростта на D-вълната основно се влияе от ранното диастолно LV
пълнене и комплайънса и тя се променя паралелно с митралната скорост E.
Намаляването на LA комплайънс и увеличаването на LAP се свързва с намаляване на скоростта S и увеличение на
скоростта D

1. Редуцирана скорост S, съотношение S/D
< 1 и систолна фракция на пълнене (систолно VTI/общия кръвоток напред VTI) < 40%
показва увеличено средно LAP при пациенти с редуцирани LVEFs
2. При пациенти с AF, DT на диастолната
скорост (D) в кръвотока на пулмонална вена може да се използва за оценка на средното PCWP

1. Осъществяването на запис на PV входящия
кръвоток може да бъде субоптимално в частност при ICU пациенти
2. Взаимовръзката между PV систолната фракция на пълнене и LAP има ограничена точност
при пациенти с нормална LVEF, AF, митрална
клапна болест и HCM

Ar-A
продължителност

Времевата разлика между продължителността на PV кръвотока и митралния входящ кръвоток по време на
предсърдна контракция се свързва с
повишаване на LV налягане по време
на предсърдната контракция и LVEDP.
Колкото по-голяма е времевата разлика, толкова по-високо е LVEDP

Времевата разлика между продължителността на PV кръвотока и митралния входящ кръвоток по време на предсърдна контракция се свързва с повишаване на LV
налягане. Колкото по-голяма е времевата
разлика толкова по-високо е LVEDP

1. Адекватни записи на Ar продължителността
може да не са изпълними при TTE
2. Неприложимо при пациенти с AF
3. Трудно за интерпретация при пациенти със
синусова тахикардия или първа степен AV блок
с E и A сливане

CW Doppler
TR скорост на
систолния джет

Съществува значителна корелация
между систолното PA налягане и неинвазивно изведеното LAP.
При отсъствие на пулмонална болест
увеличеното систолно PA налягане
предполага повишено LAP

Систолното PA налягане може да се използва като допълнителен параметър на средното LAP.
Данните за пулмонална хипертония имат
прогностично значение

1. Индиректна оценка на LAP
2. Адекватен запис на пълния пакет не винаги
е възможен даже и ако интравенозно поставен
физиологичен разтвор или контраст увеличават
възможностите
3. При тежка TR и нисък RV-RA градиент на налягането, точността на изчислението зависи от
надеждната оценка на RA систолното налягане

CW Doppler PRтеледиастолна
скорост

Съществува значителна корелация
между диастолното PA налягане и инвазивно както и неинвазивно полученото LAP. В отсъствието на пулмонална
болест увеличеното диастолно PA налягане съвпада с увеличеното LAP

Диастолното PA налягане може да бъде използвано като допълнителен параметър на
средното LAP. Данни за пулмонална хипертония имат прогностично значение

1. Адекватен запис на пълните данни за PR не
винаги може да се получи даже и да се вкара
интравенозно контрастно вещество
2. Точността на изчисление зависи от надеждната оценка на средното RAP
3. Ако средното PA налягане е >40 mmHg или
PVR >200 dynes.s.cm-5, PA диастолното налягане е по-високо с >5 mmHg над средното PCWP

Цветен
M-mode Vp, и
съотношение E/
Vp

Vp корелира с времеконстантата на LV
релаксацията (t) и може да се използва
като параметър на LV релаксация.
Съотношението E/Vp корелира с LAP

1. Vp е надеждна като индекс на LV релаксация при пациенти с намалена LVEF и дилатирала лява камера, но не при пациенти с
нормална EF
2. E/Vp ≥ 2.5 предсказва PCWP >15 mmHg
с разумна точност при пациенти с намалена EF

1. Съществуват различни методи за измерване
на разпространението на митралния кръвоток
към апекса
2. При пациенти с нормални LV обеми и LVEF,
но с повишени LV налягания на пълнене, Vp
може да бъде заблуждаващо нормална
3. По-ниска изпълнимост и репродуцируемост.
4. Ангулацията между M-mode курсора и кръвотока води до грешни измервания

AR –Предсърдна реверсивна скорост в пулмоналните вени; PA –пулмонална артерия; PN -, псевдонормално; PR – пулмонална регургитация; PV – пулмонална вена; PVR – пулмонално съдово съпротивление;
RA – десно предсърдно; TDI - тъканно Doppler изображение.
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отношението E/e', съотношението „систолна към диастолна скорост” на белодробна вена и пиковата скорост
на трикуспидната регургитация (TR) получени чрез CW
Доплер, се свързват най-добре с LV диастолни налягания
(средно PCWP, pre-A налягане и средното LV диастолно
налягане).

І. Общи принципи за ехокардиографска
оценка на левокамерна диастолна
функция
Прилагането на указанията започва като се вземат под
внимание клиничните данни, сърдечната честота, артериалното налягане, 2D и Doppler находките, отнасящи се
до LV обеми/дебелина на стената, изтласна фракция (EF),
Фигура 2. Записи на тъканен Доплер на септални митрални ануларни скорости. На (A), Доплер настройките и
мястото на пробния обем са оптимални, докато при (B)
пробният обем е разположен в камерния септум (не анулуса). Доплер настройките са субоптимални при (C) с ниско усилване и в (D) с висока настройка на филтъра

LA обем, наличие и тежест на митралната клапна болест,
както и основният ритъм.
Второ, качеството на Доплер сигнала, както и ограниченията за всеки параметър трябва внимателно да се проучат.
Ако Доплер сигналът е субоптимален той не трябва да се използва за формулиране на заключения относно LV диастолна функция (Фигури 2 и 3).
Трето, наличието на единично изследване, което влиза в
нормалния диапазон за дадена възрастова група не показва непременно нормална диастолна функция (виж по-долу). Имайки няколко хемодинамични фактора, които влияят на всеки сигнал, някои измервания могат да попаднат в
нормалния диапазон въпреки наличието на диастолна дисфункция и нито един от показателите не трябва да се използва отделно, изолирано.
От гледна точка на степенуването на LV диастолна дисфункция, препоръката е да се определя на базата на наличие
или отсъствие на повишени LV налягания на пълнене като
първа стъпка.
Препоръчаните алгоритми са приложими за повечето
пациенти със сърдечни заболявания, но не са 100% точни.
Следващите раздели са приложими за общата популация от
пациенти, идващи в една ехокардиографска лаборатория, но
не при наличието на специфични заболявания или ритъмни
нарушения, които ще дискутираме по-късно.

II. Диагностициране на диастолна
дисфункция при наличие на нормална
левокамерна изтласна функция

Фигура 3. Записи с тъканен Доплер на латерални митрални ануларни скорости. На (A), Доплер пробният обем
е разположен частично в левокамерната кухина. На (B)
пробният обем е в базалния сегмент на латералната стена, на (C) мястото е частично извън сърцето, а на (D) е
разположено над митралния анулус

Диференцирането между нормална и абнормна диастолна функция е сложно поради припокриването в стойностите на Доплер показателите между здрави хора и такива с диастолна дисфункция.
Моделите на пълнене при по-възрастни пациенти приличат на тези, наблюдавани при по-млади пациенти (40–60 години) с умерена диастолна дисфункция, така че възрастта
трябва да се взима предвид когато се оценяват променливите на диастолната функция.
Освен това очевидно здравите по-възрастни хора могат
да имат неоткрита исхемична болест на сърцето (ИБС) или
други субклинични нарушения които могат да доведат до
широки нормални диапазони.
Някои показатели са по-малко зависими от възрастта и
позволяват разграничаването на нормално от псевдонормално налягане на пълнене:
● съотношението E/e', което много рядко е >14 при хора с
нормална диастолна функция
● промените в скоростите на митралния входящ кръвоток при метода на Валсалва
● различията в продължителността между скоростта Ar
в пулмоналната вена и митралната A скорост
Методът на Валсалва може да помогне за различаването на нормалното LV пълнене от псевдонормалното тъй като намаляването на съотношението E/A с 50%, непричинено от сливане на E и A скоростите, е силно специфично за
увеличени LV налягания на пълнене и диастолна дисфункция (Фигура 4).
По подобен начин, повишение на продължителността на
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скоростта Ar в пулмоналната вена спрямо продължителността на митралната A (Ar-A) е в съответствие с повишеното
LVEDP и диастолна дисфункция.
Пулмоналното артериално систолно налягане (PASP) може да идентифицира пациенти с повишени LV налягания на
пълнене като стойностите в покой са относително независими от възрастта.
При много пациенти LV и LA структурни промени могат
да помогнат за диференцирането между нормална и абнормна диастолна функция. Разширението на LA в отсъствие на
хронична предсърдна аритмия често е маркер за хронична
елевация на LAP. Патологичната LV хипертрофия обикновено се свързва с повишена LV ригидност и диастолна дисфункция.
Следващите четири променливи трябва да се оценяват,
когато се определя дали LV диастолна функция е абнормна:
● ануларна e' скорост (септална e' <7 cm/sec, латерална e'
<10 cm/sec)
● средно E/e' >14
● LA максимален обемен индекс >34 ml/m2
● пикова TR скорост >2.8 m/sec
Препоръчва се LA максимален обемен индекс, а не LA
предно заден диаметър при M-mode, тъй като може да се
случи LA разширение в медиално латерална и горно долна посоки, водейки до увеличен LA обем, докато кухинният антеропостериорен диаметър е все още в нормалния
диапазон.
LV диастолна функция е нормална, ако повече от половината налични променливи не стигат граничните стойности за определяне на абнормна функция. LV диастолна
дисфункция съществува, ако повече от половината променливите параметри стигат граничните стойности.
Например, един 60-годишен пациент със септална e' скорост от 6 cm/sec, септално E/e' 10, LA максимален обемен
индекс 30 ml/m2, но незаписан TR сигнал, има нормална диастолна функция.

Ключови моменти
● Четирите препоръчвани променливи за определяне
на диастолната дисфункция и техните абнормни гранични стойности са: 1. Ануларните e' скорости - септална e'
<7 cm/sec, латерална e' <10 cm/sec; 2. Средното съотношение E/e' >14; 3. LA обемен индекс >34 ml/m 2; 4. Пиковата
TR скорост >2.8 m/sec.
● LV диастолна функция е нормална, ако повече от
половината налични променливи не стигат граничните стойности за определяне на абнормна функция. LV
диастолна дисфункция съществува, ако повече от половината от наличните параметри стигат тези гранични стойности

Фигура 4. Непрекъснат запис на входящия митрален кръвоток по време на стандартен метод на Валсалва за 10 sec,
показващ намаляването на съотношението E/A в степен,
която съответства на повишени LV налягания на пълнене

Фигура 5. Митралния входящ кръвоток (ляво) и пулмоналния венозен кръвоток (дясно) при пациент с HFrEF.
Забележете повишеното E/A >2 и редуцираното S/D при
пулмоналния венозен кръвоток. Двете находки съответстват на увеличеното LAP при тази популация от
пациенти

Фигура 6. Септални скорости с тъканен Доплер при пациент с HFrEF и камерна диссинхронност. Митралната
ануларна скорост e' трябва да се различава от бифазната скорост по време на изоволуметричната релаксация
(IVR). Митралната ануларна късна диастолна скорост
(a') следва ‘‘P’’ вълната. Скоростта на изоволуметрична
контракция (IVC) е бифазна. Систолната изтласна скорост (s') следва IVC скорост и предшества IVR скоростта

III. Ехокардиографска оценка на
левокамерните налягания на пълнене и
степен на диастолна дисфункция
Ключовите променливи, препоръчвани за оценка на степента на LV диастолна функция, включват митралните скорости на входящия кръвоток, митралната ануларна скорост
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Фигура 7. (Ляво) Митрален входящ кръвоток при пациент с HFpEF. Моделът на митралния кръвоток отговаря на повишени LV налягания на пълнене. Отбележете митралната A скорост с кратка продължителност.
DT на митралната E скорост (Mdt) е измерено на 200
msec. Това се вижда при пациенти с отчетливо забавена LV релаксация като LV диастолно налягане продължава да спада след отварянето на митралната клапа. (Дясно) Пулмонален венозен кръвоток от същия
пациент. Забележете спадането на S/D и увеличената
амплитуда и скорост на Ar сигнала, отговарящ на увеличеното LAP

Фигура 8. Митрален кръвоток от пациент с хипертонична сърдечна болест с нормална EF. Пациентът има LV хипертрофия и умерено разширено ляво предсърдие. Митралният кръвоток показва псевдонормален LV модел на
пълнене отговарящ на повишени LV налягания на пълнене и II степен диастолна дисфункция

e', съотношението E/e', пиковата скорост на TR джета и LA
максимален обемен индекс. Показаните примери са за пациенти с редуцирана LVEF (Фигура 5 и 6) и за болни с изяви
на сърдечна недостатъчност при нормална LVEF (>/=50%)
(HFpEF) (Фигури 7-10).
При ситуации, при които LAP и LVEDP са различни,
тъй като LAP е налягането, което има най-добра връзка със
средното PCWP, което води до симптоми на пулмонален застой, подходът е следният (но не е валидиран):
Започва се със скоростите на митралния входящ кръвоток (при отсъствие на предсърдно мъждене, значителна митрална клапна болест, значима митрална ануларна калцифи-

Фигура 9. Митрален поток (ляво) и IVRT (дясно) при
друг пациент с HFpEF скоростта е 96 cm/sec при A скорост - 65 cm/sec. Потокът в средна диастола (L скорост)
е представен поради бавната и влошена LV релаксация
и повишеното LAP. Стрелките в десния панел показват
IVRT между затварянето на аортната клапа и отварянето на митрална. IVRT е кратко - 48 msec, съответстващо
на повишено LAP

Фигура 10. L скорост при пациент със синусов ритъм и
увеличено LAP. Забележете наличието на L скорост в
митралния входящ кръвоток и септалните сигнали с тъканен Доплер (стрелките).

кация, митрална стеноза или митрална регургитация, ляв
бедрен блок и камерен пейсиран ритъм).
Когато моделът на митралния входящ кръвоток показва съотношение E/A ≤0.8 заедно с пикова E скорост от
</=50 cm/sec, тогава средното LAP е или нормално или
ниско. Съответстващата степен на диастолна дисфункция
е I степен.
Когато моделът на митралния входящ кръвоток показва съотношение E/A >/=2, LA средното налягане се повишава, DT обикновено е кратко (<160 msec), но при някои
пациенти може да надвиши 160 msec при наличие на E
скорост >120 cm/sec, тъй като отнема по-дълго време повисоката скорост E да децелерира. При тази ситуация може да се използва само съотношението E/A в класификационната схема.
В частния случай, при пациенти със скорошна кардиоверсия може да има отчетливо намалена митрална A скорост
поради зашеметяването на LA, водейки до съотношение E/A
>/=2 въпреки отсъствието на повишени LV налягания на
пълнене (Фигура 11).
При млади хора (<40 години), съотношения E/A >2 могат да бъдат нормална находка и затова в тази възрастова група трябва да се мисли за други белези на диастолна дисфункция. Субектите без сърдечно заболяване имат
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Фигура 11. LA зашеметяване след кардиоверсия. В деня
на кардиоверсията LA зашеметяването води до отчетливо намалена митрална A скорост от 19 cm/sec и съответно ‘‘рестриктивно LV пълнене’’ на базата на митралното
съотношение E/A. Три дни по-късно LA функция се подобрява с увеличена A скорост и намалено съотношение
E/A, съвместно с влошената LV релаксация на нормални
LV налягания на пълнене

нормална ануларна e' скорост, която може да се ползва
за верифициране на наличието на нормална диастолна
функция.
Фигура 12. TR скорост (3.3 m/sec) чрез CW Doppler (ляво) и хепатален венозен кръвоток (дясно) при пациент с
HFpEF. Градиентът на налягане RV–към–дясно предсърдие е 43 mmHg, а хепаталният венозен кръвоток показва преобладаващ кръвоток напред по време на диастола
(D), в съответствие с повишеното деснопредсърдно налягане (10-15 mmHg)
Така PASP е било оценено на 53 до 58 mmHg. При възрастни без сърдечно заболяване, по време на систола се
получава преобладаващ кръвоток напред в хепаталните вени. Тъй като деснопредсърдното средно налягане се
увеличава, моделът на кръвотока се променя така че по
време на диастола се получава най-големият кръвоток.
Освен това, атриалният реверсивен сигнал (Ar), който се получава поради деснопредсърдна контракция,
генерираща положителен градиент на налягане между
дясно предсърдие и хепаталните вени, се увеличава по
амплитуда и времетраене с увеличаването на RA налягане, както се вижда от този запис.
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Когато митралният входящ кръвоток показва съотношение E/A </=0.8, а пиковата скорост E >50 cm/sec, или ако съотношението E/A >0.8, но е <2, други сигнали са необходими за точната оценка.
Препоръчваме следните параметри: пикова скорост на TR
джет с CW Doppler, съотношение E/e' и LA максимален обемен индекс. Пикова скорост на TR джет >2.8 m/sec подкрепя
наличието на повишени LV налягания на пълнене, а същото заключение може да се достигне, когато съотношението
E/e' е повишено.
При пациенти, при които един от трите основни критерии не е в наличност, съотношението на пиковата систолна
към пиковата диастолна скорости на пулмоналната вена или
систолният интеграл „време-скорост” <1 подкрепя наличието на повишени LV налягания на пълнене.
При здрави млади хора (<40 годишни), пулмоналното венозно съотношение S/D може да бъде <1, но нормалността
на митралната ануларна скорост e' и LA максималният обемен индекс изключва патология.
Тъй като пиковата скорост на TR джет с CW Doppler осигурява директна оценка на PASP, когато се комбинира с
деснопредсърдно налягане, повишено PASP подкрепя наличието на повишено LAP (Фигура 12).
Ако всичките три параметъра са налични за интерпретация и само един от трите отговаря на гранична стойност, тогава LAP е нормално и диастолната дисфункция
е от II степен.
При HFрEF едно разширено LA е силно насочващо за
хронично повишени LV налягания на пълнене, с уговорката състояния като анемия, предсърдни аритмии и митрална
клапна болест да не са налице.
Активните спортисти също могат да имат увеличено
предсърдие, но без увеличени LV налягания на пълнене. Но
нормален LA обемен индекс не изключва наличието на диастолна дисфункция когато другите находки са в съответствие с тази дисфункция. В частност, нормален LA обем
често се забелязва при пациенти в най-ранния стадий на диастолна дисфункция и при ситуации с остро увеличение на
LV налягания на пълнене.
Подобно на случаи с намалена EF, при пациенти със
структурна сърдечна болест и нормална EF, LAP изглежда
че е нормално при съотношение E/A </=0.8 заедно с пикова скорост E </=50 cm/sec. Съответната степен на диастолна
дисфункция е I степен.
При пациенти с E/A </=0.8 заедно с пикова скорост E
>50 cm/sec, или съотношение E/A >0.8 но <2, трябва да се
изследват допълнителни параметри. Както при случаи с
намалена LVEF, те включват LA максимален обемен индекс, пикова скорост на TR джета и средното съотношение E/e'.
Граничните стойности за повишено LAP са средно E/e'
>14, LA максимален обемен индекс >34 ml/m 2 и скоростта на TR джет >2.8 m/sec. Поради това че пулмоналното венозно съотношение S/D често е <1 при здрави млади индивиди, този индекс е от малко значение при пациенти с
нормална LVEF.
Таблица 4 е обобщаване на очакваните находки за различните степени диастолна дисфункция.
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Таблица 4. LV релаксация, налягания на пълнене и 2D Doppler находки съобразно LV диастолна функция
Нормално

Степен I

Степен IІ

Степен IІІ

LV релаксация

Нормална

Влошена

Влошена

Влошена

LAP

Нормално

Ниско или нормално

Повишено

Повишено

Митрално съотношение E/A

>/=0.8

</=0.8

>0.8 до <2

>2

Средно съотношение E/e'

<10

<10

10–14

>14

Пикова TR скорост (m/sec)

<2.8

<2.8

>2.8

>2.8

Нормален

Нормален или повишен

Влошен

Влошен

LA обемен индекс

Ключови моменти
● При пациенти с редуцирани LVEFs, моделът на
трансмитрален входящ кръвоток обикновено е достатъчен за идентифициране на пациенти с увеличено
LAP, а DT на митралната E скорост е важен предиктор
за изхода
● При случаи със запазена LVEF, често са необходими няколко параметъра, включително 2D показатели, за
оценка на LAP
● При пациенти с намалена EF и при пациенти с нормална EF и миокардна болест, ако съотношението E/A
</=0.8 и пиковата скорост E </=50 cm/sec, тогава средното LAP е или нормално или ниско и пациентът има диастолна дисфункция I степен
● При болни с редуцирана EF и пациенти с нормална EF и миокардна болест, ако съотношението E/A е
>/=2, LA средното налягане е повишено и тогава имаме диастолна дисфункция III степен. DT обикновено е
късо при пациенти с HFrEF и рестриктивен модел на
пълнене (<160 msec). Но при пациенти с HFpEF, DT може да бъде нормално въпреки повишените LV налягания на пълнене
● При случаи с редуцирана EF и пациенти с нормална
EF и миокардна болест, при съотношение E/A </=0.8 заедно с пикова скорост E >50 cm/sec, или съотношение E/A
>0.8 но <2, са необходими допълнителни параметри. Това включва пикова TR скорост, съотношението E/e' и LA
максимален обемен индекс.
Техните гранични стойности за да се заключи че LAP
е повишено са: пикова скорост на TR джет >2.8 m/sec,
средно съотношение E/e' >14, а максималния обемен индекс на LA >34 ml/m2.
Ако повече от половината или всички променливи
отговарят на граничните стойности, тогава LAP е повишено и съществува диастолна дисфункция от ІІ степен. Ако само една от три налични променливи достига гранична стойност, тогава LAP е нормално и имаме
диастолна дисфункция І степен. Ако има 50% несъответствие или имаме само една налична променлива, то
тогава находките не са достатъчни, за да се оцени правилно LAP.
● При пациенти с намалена LVEF, може да се използва
съотношението в пулмонална вена S/D ако един от трите
основни параметъра не е налице. Съотношение <1 отговаря на увеличено LAP
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IV. Заключения за диастолната функция
в клиничния рапорт
Заключението може да бъде една от трите възможности:
нормална, влошена или не може да се определи. (Таблица 5
показва примери от няколко лаборатории относно докладване на находките за LV диастолна функция).
Таблица 5. Примери за заключения относно LV диастолна функция от различни клинични лаборатории
Пример 1 (заключението ще съдържа позиция от всяка точка
1, 2 и 3)

1. LV релаксация влошена или нормална
2. LV налягания на пълнене нормални, повишени или гранични
3. Диастолна дисфункция I степен или II степен или III степен

Пример 2 (заключението ще съдържа една от шестте опции,
показани вдясно)

a. Нормална диастолна функция
b. Влошена LV релаксация, нормално LAP
c. Влошена LV релаксация, леко повишено LAP
d. Влошена LV релаксация, повишено LAP
e. Рестриктивен LV модел на пълнене, показващ отчетливо повишено LAP
f. Неопределима

Пример 3 (заключението ще съдържа една от шестте опции,
показани вдясно)

a. Нормална диастолна функция
b. Влошена LV релаксация, нормално LAP
c. Влошена LV релаксация, повишено LVEDP
d. Влошена LV релаксация, повишено LAP
e. Рестриктивен LV модел на пълнене, показващ отчетливо повишено LAP
f. Неопределима

Пример 4 (заключението ще съдържа една от четирите опции, показани
вдясно)

1. Нормална диастолна функция и налягане на
пълнене
2. Степен 1 (влошена релаксация с ниско до
нормално налягане на пълнене)
3. Степен 2 (умерено повишение на налягането на пълнене)
4. Степен 3 (отчетливо повишение на налягането на пълнене)

Пример 5 (заключението ще съдържа една от трите опции,
показани вдясно)

1. Повишено налягане на пълнене
2. Нормално налягане на пълнене
3. Констриктивен перикардит

Пример 6 (заключението ще съдържа една от трите опции,
показани вдясно)

1. Находки, съответстващи на диастолна дисфункция
2. Находки, подсказващи вероятна диастолна
дисфункция
3. Находки, повишаващи възможността за диастолна дисфункция

Обобщил
Проф. д-р Цветана КЪТОВА
Национална кардиологична болница, София
Използван основен източник*:
1. Nagueh S., Smiseth O., Appleton C. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: An update from the American Society of Echocardiography
and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging (2016) 17
(12): 1321-1360 https://academic.oup.com/ehjcimaging/article/17/12/1321/2680072/Recommendations-for-the-Evaluation-of-Left
*
**

 Преработени и допълнени от Американското дружество по ехокардиография и Европейската
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АКЦЕНТИ ОТ НАУЧНИТЕ СЕСИИ НА АМЕРИКАНСКАТА СЪРДЕЧНА АСОЦИАЦИЯ
Водещи кардиолози представиха пред кардиологичната общност резултатите от много нови проучвания,
включващи нови перорални антикоагуланти, таргетиране на железен дефицит, аблация при предсърдно мъждене,
периферна артериална болест, в рамките на годишните Научни сесии на
Американската сърдечна асоциация от
края на 2016 година (1).

Нови ръководства
Основните моменти в новото ръководство на Американската сърдечна
асоциация и Американския кардиологичен колеж (АНА/АСС) за поведение при пациенти с периферна артериална болест (ПАБ) на долните
крайници включват (2):
Повишен риск за ПАБ съществува при болни на =/>65 години, хора с
други рискови фактори за атеросклероза (например захарен диабет, тютюнопушене, дислипидемия, артериална хипертония – АХ), тези с фамилна
анамнеза за ПАБ или други изяви на
атеросклеротично заболяване (например атеросклероза на коронарни, каротидни, ренални или мезентериални
артерии, или аневризма на абдоминалната аорта).
● При пациенти с риск за ПАБ се
препоръчва измерване на индекса глезен-мишница (ABI) в покой за поставяне на диагноза. ABI се определя като
нарушен (ABI </=0.90), граничен (ABI
0.91-0.99), нормален (ABI 1.00-1.40) и
некомпресибилен (ABI >1.40).
Индексът палец на крака-мишница (TBI) трябва да се използва за диагностициране на ПАБ, когато ABI в покой е >1.40. ABI при физически усилия
се измерва при болни с несвързани със

ставите болки в краката при натоварване и нормален или граничен ABI в
покой (0.90-1.40).
● При съмнение за критична исхемия на крайниците (болка в покой, незаздравяващи рани или гангрена) и нарушени артериални налягания (ABI
или TBI) трябва да се извърши анатомично изобразяване, като дуплекс ултразвук,
компютърно-томографска
(СТ), магнитно-резонансна (MRI) или
инвазивна ангиография.
● На болните със симптомна ПАБ
трябва да се назначава антиагрегантна
терапия (ацетилсалицилова киселина
– ASA 75-325 mg дневно или clopidogrel
75 mg дневно) и статин, за предпочитане atorvastatin 80 mg дневно. Също така, трябва да се контролират рисковите
фактори, като АХ, захарен диабет (ЗД)
и тютюнопушене.
● Използването на cilostazol може
да подобри симптомите и да увеличи
изминатото разстояние при наличие
на клаудикацио. Медикаментът е противопоказан при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност (СН).
Pentoxifylline не е ефективен за лечение на клаудикацио.
● Рехабилитацията (контролирано физическо натоварване) се препоръчва за подобрение на функционалното състояние и качеството на живот,
и намаляване на симптоматиката. Този подход трябва да се дискутира преди обсъждане на възможностите за реваскуларизация.
● Реваскуларизацията е подходящо
лечение за болни с лимитиращо клаудикацио и неадекватен отговор на терапия с медикаменти и рехабилитация.
● Ендоваскуларните интервенции
са ефективни в случаите с лимитира-
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що клаудикацио и хемодинамично значима аорто-илиачна оклузивна болест
(клас I) или феморо-поплитеално засягане (клас IIa). Ендоваскуларни процедури не бива да се провеждат единствено с цел превенция на прогресията
до критична исхемия (клас III).
● При хирургична реваскуларизация, се препоръчва байпас към поплитеалната артерия с автоложна вена,
вместо използване на протезен графт.
Феморо-тибиалните байпаси с протезен графт не трябва да се използват
за лечение на клаудикацио (клас III).
Хирургични процедури при пациенти
с ПАБ не бива да се провеждат единствено с цел превенция на прогресията
до критична исхемия (клас III).
● При болни с критична исхемия на
крайниците трябва да се проведе реваскуларизация за намаляване на тъканната загуба. Преди ампутация се прави
оценка от мултидисциплинарен екип.
При случаи с незаздравяващи рани
или гангрена трябва ендоваскуларно
или хирургично да се осигури кръвоток към съответния крак.
● При остра исхемия на крайниците трябва да се направи спешна оценка
от опитен специалист. При клинична
находка, съответстваща на остра исхемия на крайник, може да не се провеждат образни изследвания. Вместо това,
пациентът се насочва за реваскуларизация и се започна антикоагулантна
терапия. Ако крайникът не може да се
спаси, се ампутира.
● Болните с ПАБ трябва да се проследяват периодично за оценка на
сърдечносъдовите рискови фактори,
симптомите от страна на крайниците,
функционалното състояние и ABI.
Центърът по превенция на САЩ
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(U.S. Preventive Services Task Force –
USPSTF) публикува ръководство за
приложение на статини за първична профилактика в Journal of the
American Medical Association (3).
В него се препоръчва да се използва ниска до умерено висока доза статин при хора на възраст между 40 и 75
години без анамнеза за сърдечносъдово заболяване (ССЗ), с един или повече сърдечносъдови рискови фактора
(дислипидемия, ЗД, АХ, тютюнопушене), при които 10-годишният риск за
значимо нежелано сърдечносъдово събитие (МАСЕ) е >/=10%. Ако рискът е
между 7.5 и 10%, използването на статини трябва да е селективно.
Новото ръководство заменя насоките за първична превенция със статини от 2008 година и се базира на обзор
на 19 проучвания със 71 344 участници. USPSTF отбелязва, обаче, че към
момента липсват достатъчно доказателства за оценка на баланса между ползи и рискове
от инициирането на статин
при хора над 75-годишна
възраст.

пациентите на ASA и 0.9% от контролната група (p= 0.03). Честотата на хеморагичните инсулти е еднаква в двете
рамена. Резултатите от JPAD подкрепят настоящата практика да не се
предписва профилактично ASA при
диабетна популация с нисък сърдечносъдов риск.

Антиагрегантна и
антикоагулантна
терапия
При пациенти с не-клапно предсърдно мъждене и проведена перкутанна коронарна интервенция (PCI)
с имплантиране на стент, антикоагулантната терапия с пероралния антикоагулант rivaroxaban, в комбинация
с моно- или двойна антиагрегантна терапия (ДААТ), дава по-ниска честота
на кървене в сравнение с комбинацията от антагонист на витамин К (ВКА)
и ДААТ.

Превенция
Ниската доза ASA, като първична профилактика при пациенти със ЗД, не
променя честотата на МАСЕ,
но увеличава риска за кървене, показаха резултатите от
проучването JPAD*.
То обхваща 2 539 японци
със ЗД тип 2 (ЗДТ2), но без
предшестващо ССЗ, рандомизирани на
ASA 81 или 100 mg дневно, или на плацебо. Проучването завършва през 2008
година, но изследователите продължават проследяването до 2015 година, без
да променят терапията. Първичната
крайна цел е честотата на МАСЕ, което включва внезапна смърт, исхемична болест на сърцето (ИБС), инсулт и
ПАБ.
Средният период на проследяване е
повече от 10 години. Ниската доза ASA
не намалява честотата на МАСЕ в цялата група и в подгрупи според пола,
възрастта, гликемичния контрол, бъб
речната функция, тютюнопушенето и
наличието на АХ или дислипидемия.
Кървене от гастроинтестиналния
тракт (ГИТ) се наблюдава при 2% от
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Данните
са
от
проучването
PIONEER AF-PCI*, публикувано New
England Journal of Medicine (4) едновременно с представянето на научните сесии. То включва 2 124 участници
с не-клапно ПМ и проведена PCI, които са рандомизирани 1:1:1 на ниска доза rivaroxaban (15 mg еднократно дневно) с инхибитор на P2Y12 рецептора за
12 месеца (група 1), на много ниска доза rivaroxaban (2.5 mg два пъти дневно)
с ДААТ за един, шест или 12 месеца
(група 2), или на стандартна терапия с
ВКА и ДААТ за един, шест или 12 месеца (група 3).
ДААТ включва clopidogrel и ASA.
Първичната крайна цел за безопасност е клинично значимо кървене. Тази крайна цел е със значително по-ни-
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ска честота в двете групи с rivaroxaban
в сравнение със стандартната терапия:
16.8% за група 1, 18.0% за група 2 и
26.7% за група 3 (р<0.001 при сравнение на групи 1 и 2 с група 3).
Честотата на смъртност, миокарден
инфаркт и инсулт са еднакви в трите
групи, но допълнителен анализ показва, че честотата на хоспитализациите
по общи причини, по сърдечносъдови
причини или по повод кървене е пониска в групите с rivaroxaban в сравнение с ВКА.
Само съответно 11 или 12 пациенти трябва да бъдат лекувани с един
от двата режима с rivaroxaban вместо
ВКА, за да се предотврати един епизод
на клинично значимо кървене.
5-10% от болните, при които се налага стентиране, имат също така и ПМ.
За това, резултатите от PIONEER AFPCI са от особено значение – те запълват празнотата на нашите знания
и липсата на доказателства
в областта на антитромбоцитната терапия след PCI
на фона на ПМ и предлагат по-добра алтернатива
на използваната до момента тройна терапия с ВКА и
ДААТ.
Ticagrelor не показва
предимство пред clopidogrel
при пациенти с ПАБ, според резултатите от проучването EUCLID, публикувани в New England Journal of
Medicine (5).
13 885 участници с ПАБ
(ABI </=0.80 или предшестваща >30
дни реваскуларизация на долни крайници) са рандомизирани на ticagrelor 90
mg два пъти дневно или на clopidogrel
75 mg дневно и проследени 30 месеца.
Първичната крайна цел (сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт
или исхемичен инсулт) се наблюдава с
честота 10.8% в групата с ticagrelor и
10.6% в тази с clopidogrel. Липсата на
разлики в честотата на МАСЕ персистира и при различни подгрупови анализи. Вторичните крайни цели (остра
исхемия на крайник и клинични значимо кървене) също не се различават
между групите. Задухът е по-чест на
фона на прием на ticagrelor.
Бременни жени с висок риск за прееклампсия, които получават ниско-
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молекулярен хепарин (НМХ), постигат подобрение на ендотелната
функция, оценена с кръвоток-медиирана вазодилатация (FMD) (6).
Проучването е сравнително малко –
20 бременни с нисък и 25 с висок риск
за прееклампсия, оценени между 22-ра
и 26-та гестационна седмица и рандомизирани на НМХ или плацебо.
Жените с висок риск имат по-високо систолно, диастолно и средно АН, и
сърдечна честота, но нито една от тях
не е с хипертония. В тази група се наблюдават по-ниски стойности на ангиогенните протеини и на плацентарния
растежен фактор в плазма и урина.
Изходните стойности на FMD във
високорисковата група са понижени (ендотелната функция е
по-лоша) в сравнение
с контролната група (6.5+/-0.9% спрямо
9.7+/-1%, р=0.03). При
бременните с висок
риск за прееклампсия,
приложението на НМХ в сравнение с плацебо води
до значително повишение на FMD (подобрение на ендотелната функция), на
ангиогенните протеини и на плацентарния растежен фактор.

Ритъмно-проводни
нарушения
Мета-анализ на 194 проучвания за
аблация при пароксизмално предсърдно мъждене (ПМ) през последните две десетилетия при близо 30 000
участници показва, че успеваемостта
на аблационните процедури нараства с
много малки темпове от 2003 година до
сега (7).
Успеваемостта на процедурата е
70.3% през 2003 и се повишава едва до
75.6% през 2016 година. След отчитане на влиянието на различни фактори,
това се равнява на 0.5% нарастване годишно на успеха на аблационните интервенции при ПМ.
Според авторите, ако тенденцията
се запази, не може да се очаква съществено подобрение в успеха на аблацията при ПМ, освен ако не се промени коренно концепцията или технологията.

Вече е ясно, че напредъкът в 3D картирането, иригационните катетри и
интракардиалната ехокардиография
не достигат, за да се прескочи платото на постигната успеваемост от аблационните процедури.
Агресивното понижение на стойностите на артериалното налягане (АН) в месеците преди аблация на
ПМ не намалява честотата на рецидивите три месеца след процедурата,
показаха резултатите от проучването
SMAC-AF*.
Участниците са 184 и са рандомизирани на агресивна или стандартна антихипертензивна терапия за шест месеца преди планирана аблация на ПМ.

Проследяването варира от 12 до 30 месеца след рандомизацията.
При пациентите на агресивна терапия АН се понижава от 143.9/84.9 до
123.2/80.8 mmHg, а при тези на стандартна – от 142.2/84.7 до 135.4/76.7
mmHg. Една четвърт от хората в първата група съобщават за хипотонични
епизоди.
Първичната крайна цел (рецидив
на симптомно ПМ/предсърдно трептене или тахикардия в първите три
месеца след аблацията) е около 60% в
двете групи, без съществена разлика
между тях.
Прогнозата остава лоша при пациенти със сърдечен арест извън болнично заведение, но употребата на
статини в годината преди инцидента
увеличава шансовете за преживяемост
Включени са 142 131 случая със сърдечен арест за периода 2004-2011, като
2.8% от тях са приемали статин една
година преди това. Преживяемостта до
приемане в болница е 21.1% при прием
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на статин и 17.6% при липса на такъв,
до изписване от болница – 6.1% и 4.5%,
съответно и до края на първата година –
4.8% и 3.4%, съответно, като за всички сравнения разликата е статистически значима.
Подгрупов анализ показа, че пациентите с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), диабет или повече коморбидни състояния извличат повече
ползи от употребата на статин преди
сърдечен арест.

Сърдечна
недостатъчност
Проучването ATHENA HF* не успя
да покаже, че висока доза spironolactone
е по-добра от плацебо
по отношение на понижението на нивата на натриуретичния
пептид
NT-proBNP
при пациенти с остра
СН (ОСН).
Участниците (360)
са
рандомизирани на spironolactone
100 mg дневно и на
плацебо / ниска доза spironolactone. Тези, които изходно не
са приемали минерал-рецепторен антагонист (MRA), се рандомизират на
висока доза spironolactone срещу плацебо, а тези, които са били на ниска
доза MRA, се рандомизират на висока доза spironolactone срещу ниска доза spironolactone.
Проследяването е 60 дни. Промяната в стойностите на NT-proBNP на 96тия час не се различава между групите. Същото се отнася и за промяната в
скалата за оценка на задуха, диурезата
и промяната в серумния калий.
Железните препарати може да са
от полза за подобряване на симптомите при болни със СН, според резултатите на проучването EFFECT* (8). В
него лечението с желязна карбоксималтоза на фона на железен дефицит
подобрява физическия капацитет на
шестия месец.
Участниците са 172 и те получават
интравенозно желязна карбоксималтоза в доза от поне 100 mcg/l или плацебо при рандомизация, на 6-ата и на
12-ата седмица. Средната фракция на
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изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК)
в групата е 32%.
Друго проучване, обаче, (IRONOUT*)
показва, че пероралният железен полизахарид не подобрява физическия капаците на пациентите със СН в сравнение
с плацебо при 16-седмично лечение (9).
Тук участниците са 261, разпределени да приемат орално желязо 150
mg два пъти дневно или плацебо.
Средната ФИ е 25%. Освен за физическия капацитет, липса на повлияване
се отчита също за качеството на живот, както и за останалите вторични
крайни точки.
Липсата на ползи в IRONOUT изглежда е свързана с ниското поемане
на желязо в циркулацията – серумното
ниво на феритин на 16-ата седмица не
се различава в групата с активно лечение и тази на плацебо. Трансфериновата сатурация се повишава с 3%, което
е статически значимо, но явно клинично несигнификантно.

Сърдечна хирургия
Използването на двете вътрешни
торакални артерии (ITA) при аортокоронарен байпас операция (CABG)
не носи предимство по отношение на
смъртността и честотата на МАСЕ в
сравнение с използване на един ITA
графт, показаха резултатите от проучването ART*, публикувани в New
England Journal of Medicine (10).
Включени са 3 102 пациенти, планирани за CABG, рандомизирани на
билатерален или монолатерален ITA
графт. Първичната крайна цел е смъртността на 10-ата година, вторичната –
комбинацията от смъртност, МИ и инсулт. Междинен анализ е проведен на
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петата година и неговите резултати съобщаваме тук.
Смъртността на петата година е
8.7% при билатерално графтиране и
8.4% при монолатерално; честотата на
МАСЕ е съответно 12.2 и 12.7%. Между двете групи не се отчита статистически значима разлика.
Усложненията от страна на стернума са 3.5% в групата с билатерални
ITA графтове и 1.9% при единичен ITA
графт (р=0.005). Необходимостта от
стернални реконструкции също е повисока в първата група, съответно 1.9
срещу 0.6% (р=0.002).

Стволови клетки
Проучването MOBILE* доказа безопасността на интрамускулното приложение на автоложни костномозъчни стволови клетки при критична
исхемия на крайниците. Участниците са 155, на средна възраст 65 години.
Проучването е плацебо-контролирано
и проследяването е 12 месеца.
Пациентите са с критична исхемия на крайник, която не подлежи на
реваскуларизация, с ABI <0.6 и TBI
<0.4. Първичната крайна цел за безопасност (честота на сериозни нежелани събития) се наблюдава при 59%
от болн ите с инжектирани стволови
клетки и при 69% от тези на плацебо,
без статистически значима разлика
между групите. Смъртността и броят
на ампутациите също не се различават в двете рамена.
Още едно потвърждение за безопасност ни дава POSEIDON-DCM* - пилотно проучване за трансендокардно
инжектиране на стволови клетки
при болни с неисхемична дилатативна кардиомиопатия (11).
Включените
37 участници с
ФИ <40% са рандомизирани на
трансендокардно инжектиране
в 10 левокамерни
локуса на алогенни или автоложни костномозъчни мезенхимални
стволови клетки.
През първите 30 дни нито
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един от пациентите в двете групи не
изявява свързани с лечението спешни
сериозни нежелани реакции. При едногодишното проследяване честотата
на нежелани събития е 28% в алогенната група спрямо 64% в автоложната, без статистически значима разлика
между групите.
ФИ на ЛК се променя в сходна степен, независимо от лечението, но увеличаването на изминатото разстояние
при шест-минутен тест с ходене е в
полза на болните с имплантирани алогенни стволови клетки.
Доц. д-р Яна СИМОВА
Доц. д-р Иво ПЕТРОВ
Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център – УМБАЛ,
София
Акроними на клинични проучвания:
JPAD - Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis with
Aspirin for Diabetes
EUCLID - Examining Use of Ticagrelor in Peripheral Arterial
Disease
SMAC-AF - Substrate Modification with Aggressive Blood
Pressure Control
ATHENA HF - Aldosterone Targeted NeuroHormonal Combined
With Natriuresis Therapy – Heart Failure
IRONOUT HF - Oral Iron Repletion effects on Oxygen UpTake in
Heart Failure
ART - Arterial Revascularization Trial
MOBILE - MarrowStim Treatment of Limb Ischemia in Subjects
With Severe Peripheral Arterial Disease
POSEIDON-DCM - Percutaneous Stem Cell Injection Delivery
Effects on Neomyogenesis in Patients With Dilated Cardiomyopathy
Използвани източници:
1.	 w w w.acc.org /A H A 2016?ut m _sou rce=accupdate&ut m _
medium=email_newsletter&utm_campaign=accupdate_
AHA16_test&utm_content=20161113
2.	 Gerhard-Herman M., Gornick H., Barrett C. et al. 2016
AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With
Lower Extremity Peripheral Artery Disease: A Report
of the American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.
J Am Coll Cardiol 2016;Nov 13:[Epub ahead of print]
ht t p://c i r c. a h ajou r n a l s.o r g /c o nt e nt /e a rly/2016/11/11/
CIR.0000000000000471
3.	 Statin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular
Disease in AdultsUS Preventive Services Task Force
Recommendation Statement. US Preventive Services Task
Force. JAMA. 2016;316(19):1997-2007 http://jamanetwork.
com/journals/jama/fullarticle/2584058
4.	 Gibson M., Mehran R., Bode C. et al. Prevention of bleeding
in patients with atrial fibrillation undergoing PCI. N Engl J
Med 2016; 375:2423-2434 www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1611594
5.	 Hiatt W., Fowkes F., Heizer G. et al., on behalf of the EUCLID
Trial Steering Committee and Investigators. Ticagrelor versus
clopidogrel in symptomatic peripheral arterial disease. N
Engl J Med 2017; 376:32-40 www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1611688
6.	 McLaughlin K., Baczyk D., Potts A. et al. Low molecular
weight heparin improves endothelial function in pregnant
women at high risk for preeclampsia. Hypertension 2016;
ht t p:// hy per.a hajou r nals.org /content /ea rly/2016/11/11/
HYPERTENSIONAHA.116.08298
7.	 Perino A., Leef G., Cluckey A. et al. Secular trends in
reported success rates of catheter ablation for paroxysmal
atrial fibrillation: Findings from the SMASH-AF metaanalysis study cohort. American Heart Association 2016
Scientific Sessions. November 13, 2016; New Orleans, LA.
Abstract S5229/5229 www.abstractsonline.com/pp8/#!/4096/
presentation/54230
8.	 Van Veldhuisen D., Ponikowski P., Metra M. et al. Effect of
ferric carboxymaltose on exercise capacity in patients with
iron deficiency and chronic heart failure (EFFECT-HF).
Presented at: American Heart Association Scientific Sessions
2016. November 15, 2016. New Orleans, LA.
9.	 Lewis G. et al. Oral iron repletion effects on oxygen uptake
in heart failure (IRONOUT). Presented at: American Heart
Association Scientific Sessions 2016. November 15, 2016. New
Orleans, LA
10.	 Taggart D., Altman D., Gray A. et al. Randomized trial of
bilateral versus single internal-thoracic-artery grafts. N Engl
J Med 2016; 375:2540-2549 www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1610021?query= OF
11.	 Hare J., DiFede D., Castellanos A. et al. Randomized
comparison of allogenic vs. autologous mesenchymal stem
cells for non-ischemic dDilated cardiomyopathy: POSEIDONDCM Trial. J Am Coll Cardiol, November 2016; pii: S07351097(16)36906-6 www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0735109716369066
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РЕГРЕСИЯТА НА
АТЕРОСКЛЕРОТИЧНАТА
КОРОНАРНА ПЛАКА Е
ВЪЗМОЖНА
Лечението с инхибитора на пропротеин конвертаза субтилизин кексин
тип 9 (PCSK9) evolocumab намалява
значително обема на атеросклеротичните плаки на коронарните артерии,
показаха резултатите на проучването GLAGOV*, публикувани в Journal
of the American Medical Associations JAMA (1).
Предишни проучвания с интраваскуларен ултразвук (IVUS) установиха, че статините забавят прогресията
и дори предизвикват регресия на коронарната атеросклероза, която е пропорционална на степента на понижение на
холестерола в липопротеините с ниска
плътност (LDL-C) в плазмата.
До момента, обаче, за нито един
друг клас медикаменти, понижаващ
стойностите на LDL-C, не е доказана
регресия на плаката в IVUS проучване.
Най-ниските постигнати стойности на
LDL-C на фона на лечение преди ерата на PCSK9 инхибиторите е около 1.6
mmol/l.
PCSK9 инхибиторите намаляват допълнително и значимо стойностите на
LDL-C, добавени към терапията със
станини, но ефектите им върху прогре-

сията/регресията на коронарната атеросклероза не бяха известни до оповестяването на резултатите от GLAGOV.
Участниците в него са 968, всички с
исхемична болест на сърцето (ИБС) и
почти всички на терапия със статини.
Пациентите са с проведена селективна коронарна артериография (СКАГ),
показваща 20-50% стеноза на някоя от
коронарните артерии.
Всички са на оптимална доза статин от поне четири седмици, с LDL-C
>2.1 mmol/l или между 1.6 и 2.1 mmol/l
при наличие на допълнителни рискови фактори. Болните са рандомизирани на evolocumab 420 mg подкожно
веднъж на месец или на плацебо за 76
седмици, като се провежда серийно изследване с IVUS за оценка на атероматозния обем.
Както се очаква, пациентите на терапия с evolocumab постигат по-ниски
стойности на LDL-C в сравнение с тези на плацебо (0.95 спрямо 2.4 mmol/l).
На фона на плацебо атероматозният
обем леко нараства по време на 18-месечното проследяване, докато в групата с evolocumab обемът на плаката намалява (p<0.0001) (Фигура 1).

Фигура 1. Процентна промяна в атероматозния обем
Монотерапия
със статин

Статин +
evolocumab

0.2
0

Промяна в
атероматозния
обем (%)

0.05

-0.2
-0.4

p < 0.0001

-0.6
-0.8
-1

 GLAGOV - Global Assessment of Plaque Regression With a
PCSK9 Antibody as Measured by Intravascular Ultrasound

*

-0.95

Използван източник:
1. Nicholls S., Puri R., Anderson T. et al. Effect of evolocumab on
progression of coronary disease in statin-treated patients: The
GLAGOV randomized clinical trial. JAMA, November 2016
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2584184

p < 0.0001

-1.2
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На фона на монотерапия със статин,
47% от пациентите показват регресия
на атероматозния обем, а 53% - прогресия. При комбиниране на статин с
evolocumab ситуацията се обръща: регресия се наблюдава в 64% от случаите, а прогресия – в 36% (p<0.0001).
Описаните резултати остават валидни при анализ в различни, предварително специфицирани подгрупи, според възрастта, пола, изходните
стойности на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C),
наличието на захарен диабет и интензитета на терапията със статин.
Ползите от комбинираната терапия, в
сравнение с монотерапията със статин,
се наблюдават и в подгрупата с изходен
LDL-C <1.8 mmol/l. Честотата на нежеланите лекарствени реакции не се различава съществено в двете рамена. Не е
описана повишена честота на нововъзникнал диабет, миалгия или неврокогнитивни реакции, дори при достигане на
средни стойности на LDL-C <1.0 mmol/l.
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ПЕТ КОМПОНЕНТЕН РИСК-КАЛКУЛАТОР ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
НА ДВОЙНАТА АНТИАГРЕГАНТНА ТЕРАПИЯ
СЛЕД КОРОНАРНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Новосъздаденият PRECISE-DAPT
риск-калкулатор може да ориентира
клиницистите за риска за кървене (значимо или незначимо по TIMI критериите) след перкутанна коронарна интервенция (PCI) и да оптимизира избора и
продължителността на двойната антиагрегантна терапия (DAPT), показаха
резултатите от проучване, публикувано
в списание Lancet (1).
Този нов риск-калкулатор е създаден
на основата на база данни от осем рандомизирани клинични проучвания с 14 963
пациенти, третирани с DAPT – ацетил салицилова киселина (ASA) и P2Y12 инхибитор след коронарно стентиране.
Изследователите идентифицират пет
рискови фактора (предишно кървене, възраст, брой левкоцити, хемоглобин, креатининов клирънс) за кървене, явяващо
се поне седем дни след стентиране. Калкулатурът е достъпен онлайн на http://
precisedaptscore.com/predapt/webcalculator.
html. Очаква се и мобилна версия.
Кървене е наблюдавано при 218 пациенти при среден период на проследяване от 552 дни (годишна честота
12.5/1000 участници). Най-голяма тежест като рисков фактор има предишен
инцидент на кървене (Таблица 1).
От таблицата става ясно, че при епизод на предхождащо кървене, рискът
се увеличава повече от четири пъти. За
всяко увеличение на възрастта с 10 години рискът се повишава с 34%. Броят на левкоцитите не повлиява съществено хеморагичния риск, докато всяко
увеличение на изходния хемоглобин с

1 g/dl и на креатининовия клирънс с 10
ml/min понижават риска за кървене съответно с 33 и 10%.
Съществуват няколко калкулатора за
оценка на риска за исхемия или кървене
при пациенти след PCI, в дългосрочен
план, но те не са се наложили, поради
неприложимостта им за вземане на всекидневни клинични решения.
Настоящият клиничен калкулатор
дава възможност за оценка при леглото на болния за продължителността на
антиагрегантната терапия, като в базата данни е валидиран и за трите прилагани инхибитори на P2Y12 (clopidogrel,
prasugrel, ticlopidine).
Индивидуализираният подход за определяне на DAPT, съобразно риска за кървене/исхемия, е залегнал в най-новите
клинични ръководства. Скъсяването на
продължителността на обичайния прием
на DAPT от 12 на шест или дори три месеца, доказано намалява кървенето при
болни с медикамент излъчващи стентове.
От друга страна удължаване на антиагрегацията, при хора толерирали двойната комбинация за първата година, намалява честотата на исхемични инциденти.
Липсата на установен алгоритъм за
определяне на продължителността на
DAPT, затруднява оптимизирането на терапията във всекидневната практика. Новият риск-калкулатор, освен решението за
дългосрочната антиагрегантна терапия,
може да е от полза за избора на съдов достъп или за вида на имплантирания стент,
както и за допълнителна медикация.
Основна слабост на предложения от

Таблица 1. Рискови фактори за кървене, степен на риска за кървене и статистическа значимост на зависимостта
Риск

Съотношение на риска
(95% доверителен интервал)

p=

Предхождащо кървене

4.14 (1.22–14.02)

0.023

Възраст (за всяко увеличение с 10 години)

1.34 (1.11–1.48)

0.005

Брой левкоцити (за всяко увеличение с 103 клетки/mcl)

1.06 (0.99–1.13)

0.078

Изходен хемоглобин (за всяко увеличение с 1 g/dl)

0.67 (0.53–0.84)

0.001

Креатининов клирънс (за всяко увеличение с 10 ml/min)

0.90 (0.82–0.99)

0.004
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Francesco Costa и сътр. калкулатор е, че
почти всички болни от базата данни са
третирани с clopidogrel (88%) и АSA, въпреки все по-масовото налагане на помощните P2Y12 инхибитори prasugrel и
ticlopidine, особено в случаите на остър
коронарен синдром (ОКС).
Поради това за доказване на приложимостта на PRECISE-DAPT за оценка
на риска при различни клинични сценарии, включително и ОКС, той следва да бъде валидиран в нови, независими проучвания.
С помощта на PRECISE-DAPT е оценен рискът и са анализирани инцидентите на кървене при 10 081 болни в пет
от осемте клинични проучвания, с различна продължителност на DAPT. При
този анализ е установено, че продължителната антиагрегация (12–24 месеца) е
свързана с повече инциденти на кървене в сравнение със съкратения курс на
приложение (3-6 месеца) само при висок сбор от точки при калкулация на риска: PRECISE-DAPT >25.
Парадоксално, по-дългата DAPT намалява общия риск от ОКС, тромбоза
на стента, инсулт или повторна реваскуларизация само при болните, които не са оценени като високорискови
за кървене. Тези резултати показват подобра прогноза от двойната DAPT при
нискорисковите болни с продължителната терапия, но не и при високорисковите по PRECISE-DAPT.
Слабост на тази категоризация по
риск за кървене е, че този показател е
динамичен във времето и се влияе от
различни фактори. Затова, въпреки безспорното удобство, което дава в преценката за терапевтична стратегия, не
може да е абсолютно валидна и следва да бъде разглеждана критично, съобразно клиничната преценка.
Използван източник:
1. Costa F., van Klaveren D., James S. et al. Derivation and validation of the predicting bleeding complications in patients undergoing
stent implantation and subsequent dual antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-patient datasets
from clinical trials. Lancet 2017; 389:1025-1034 http://thelancet.
com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30397-5/abstract
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