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Най-големият сърдечносъдов конгрес – този на Европейското кардиологично дружество
(ESC – European Society of Cardiology) тази година събра в Мюнхен, Германия 31 000 специалисти от 150 страни. В петте дни на конгреса бяха
представени 4 500 абстракта, 500 експертни сесии на 400 кардиологични теми.
Тази година можем да се похвалим със силно българско участие на Европейския кардиологичен конгрес: сесия Mini quiz България срещу
Мароко с участие от българска страна на проф.
Арман Постаджиян, доц. Мария Токмакова, доц.
Яна Симова и доц. Кирил Карамфилов, където българският отбор победи;
сесия на Българското кардиологично дружество, както и български абстракти, някои от които бяха отличени като най-добри постери.
Мотото на конгреса тази година беше „Празник на откритията“
(Celebration of Discovery). Председателят на ESC професор Jeroen Bax подчерта на откриването, че вече живеем в технологичната ера, но наблегна
и на друго: нашите пациенти не искат да бъдат разглеждани като машини, които имат нужда от комплексна диагностика и поправка. Те се нуждаят от емпатия, да ги погледнем в очите, да осъществим контакт с тях.
Ние лекарите също се нуждаем от това – то създава друго ниво на
удовлетвореност от работата и помага да се противопоставим на burnout
синдрома. Последният е най-висок именно сред кардиолозите и води до
редица проблеми: професионални – грешки в работата, напускане на професията, и лични – разводи, депресия и други.
Почетна лекция за връзката между академичността и индустрията изнесе професор Eugene Braunwald. Специален гост на откриването беше
Barbara Streisand – съпричастна на каузата за осъзнаване на тежестта на
сърдечносъдовите заболявания при жените.
На конгреса бяха представени пет нови ръководства за клинично поведение, посветени на: артериална хипертония; сърдечносъдови заболявания при бременност; синкоп; четвърта универсална дефиниция за миокарден инфаркт; миокардна реваскуларизация.
В този брой на списание Кардио D можете да прочетете обобщената
версия на ръководството на ESC за поведение при синкоп. Основните новини и данни от нови проучвания ще ви представим в следващия брой.
Приятно четене на Кардио D!
Покажете го и на колега

Пълното съдържание на този брой на списанието ще намерите на стр. 33.
Корица:
Спортно сърце

Брой 3, 2018

3

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я

ПРЕДИМСТВО ЗА КОМБИНИРАНАТА
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ В
ЕДНА ТАБЛЕТКА
Данни от реалната клинична практика показаха, че антихипертензивната терапия с комбинация от два медикамента в една таблетка (фиксирана
комбинация – ФК) осигурява по-ефективна сърдечносъдова протекция и
намалена честота на ранни сърдечносъдови инциденти в сравнение с монотерапия, според анализ публикуван
в European Heart Journal (1).
На базата на този анализ, авторите препоръчват използването на ФК като първа стъпка при
лечението на хипертониците.
Неконтролираната артериална
хипертония (АХ) се среща много често и е отговорна за около
18% или 9.4 милиона от случаите на преждевременна смърт в
света.
Инициирането на терапия с
два антихипертензивни медикамента води до по-бързо понижение на артериалното налягане
(АН) и своевременна сърдечносъдова протекция при пациентите с висок
или много висок сърдечносъдов риск,
както и до по-често постигане на прицелните стойности на АН в сравнение
с монотерапията.
Допълнителна полза от началната
комбинирана терапия е преодоляването на терапевтичната инерция от страна на лекарите (нежеланието им да надградят монотерапията до комбинирана
терапия при липса на контрол на АН).
Цитираното италианско проучване е обсервационно и касае реалната
клинична практика, където резултатите обикновено са различни от тези в
рандомизираните клинични проучвания, поради въздействието на различни фактори, като например терапевтичната инерция.
Изпитването обхваща 44 534 участници на възраст от 40 до 80 години,
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които през последните 10 години не са
получавали антихипертензивна терапия и които са проследени една година
след включване на терапия с ФК или
монотерапия. Изключени са болните
на свободна комбинация от два антихипертензивни медикамента, както и
тези, които имат прекъсване на терапия по време на проследяването.

Групата е разделена според това дали при инициирането на терапията е
предписана ФК или монотерапия. ФК
най-често се състои от блокер на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) – инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) или
ангиотензин-рецепторен блокер (ARB)
и тиазиден диуретик. Монотерапията
е най-често с РААС блокер (77%), следван от бета-блокер (ВВ) (16%) и блокер
на калциевите канали (ССВ) (12%).
Пациентите на ФК са по-често жени и по-рядко със съпътстваща сърдечносъдова или друга терапия. След
отчитане на влиянието на различни
фактори, в сравнение с болните на монотерапия, тези с инициирана ФК с
два медикамента показват значително понижение на едногодишния риск
за сърдечносъдови хоспитализации (с
21%), на хоспитализации по повод на
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исхемична болест на сърцето (с 39%)
и на такива по повод на предсърдно
мъждене (с 37%).
Честотата на хоспитализации по
повод на сърдечносъдови инциденти
е най-висока през първия месец след
иницииране на терапия и, съответно, степента на понижение на риска за
подобни инциденти на фона на ФК в
сравнение с монотерапия също
е най-изразена в този период.
Авторите анализират допълнително и подгрупа болни,
които в рамките на периода на
проследяване преминават от
монотерапия на ФК с два антихипертензивни медикамента
или обратно. В тази специфична
група (сравнявайки хората със
самите себе си при различни вариатни на терапия) се установява, че ФК намалява сърдечносъдови инциденти с 56% (p<0.01).
В посоченото изследване
придържането към терапита е еднакво в двете групи, вероятно защото болните с лош комплайънс са изключени от анализа. Следователно, не това е
причината за добрите резултати за ФК.
Авторите предполагат, че по-бързото
постигане на таргетните стойности на
АН, както и по-ефективният контрол
на АН играят основна роля.
Друг фактор, който може да обясни
резултатите е, че при иницииране на
терапия направо с ФК, се избягва необходимостта от титриране на монотерапията към комбинирана терапия.
Последното може да бъде възпрепятствано от една страна от инерция на
лекаря, а от друга – от нежелание на
пациента.
Използван източник:
1. Rea F., Corrao G., Merlino L. et al. Early cardiovascular protection by
initial two-drug fixed-dose combination treatment vs. monotherapy in
hypertension. European Heart Journal 2018, doi: 10.1093/eurheartj/
ehy420 https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/
doi/10.1093/eurheartj/ehy420/5060560?redirectedFrom=fulltext
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РАНОЛАЗИН ПРИ
МИКРОВАСКУЛАРНА
ДИСФУНКЦИЯ
Нарушение във функцията и структурата на коронарната микроциркулация може да настъпи при пациенти без
обструктивна атеросклероза, но с рискови фактори или миокардно заболяване, както и при болни с обструктивна атеросклероза, а може да бъде и
ятрогенно предизвикано.
Коронарната микроваскуларна дисфункция (КМД) може да се разглежда като епифеномен (съпътстващо явление), докато в други случаи КМД е
маркер за повишен риск и дори може
да допринася за патогенезата на сърдечносъдовите или миокардните заболявания, превръщайки се в цел на терапията (1).

Класификация на КМД
Много пациенти се насочват за коронарна артериография поради симптоми, които предполагат наличието на
исхемична болест на сърцето (ИБС).
До 40% от тези болни, обаче, се оказват с нормално изглеждащи коронарни артерии.
За да се опише тази популация, през
1985 година Cannon и Epstein въвеждат
термина „микроваскуларна ангина“,
което отразява повишената чувствителност на коронарната микроциркулация към вазоконстрикторни стимули и
намален вазодилататорен капацитет.
По-късно Camici и Crea (2) класифицират КМД в четири основни типа, на
базата на клиничните условия, в които
тя възниква. Тези четири основни типа
са описани по-долу.

КМД при пациенти без
миокардно заболяване
или обструктивна
атеросклероза
КМД, която се изявява с типична
стенокардна симптоматика, може да
се наблюдава при диабетици, без обструктивна атеросклероза.
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Захарният диабет (ЗД) е свързан с
МКД не само в областта на сърцето,
но също така и в ретината, бъбреците
и мозъка. Атеросклерозата, хроничното възпаление и произтичащата ендотелна дисфункция са сред факторите,
които допринасят за развитие на КМД.

КМД при миокардни
заболявания
При хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП) миокардната исхемия в
резултат на тежка КМД е известен патофизиологичен механизъм, свързан с
усложненията на заболяването и повлияващ клиничната прогноза.
В основата на КМД стоят изразени
структурни промени на малките интрамурални артерии, като хипертрофия
на медията, интимална хиперплазия и
стеснение на лумена, които в последствие водят до рецидивираща исхемия
и смърт на кардиомиоцитите, отключвайки процес на заместителна фиброза.
Установено е, че КМД присъства
още в ранните стадии на дилатативната
кардиомиопатия (ДКМП) и изпълнява
независима роля като фактор, определящ прогресията, риска за сърдечносъдови инциденти и за внезапна смърт.
Ендотелните клетки са специфичен
таргет за parvovirus B19-свързания миокардит, което предполага връзка между
възпалителните промени на миокарда и/
или ендотелните клетки и наличието на
КМД. Изявява се със симптоми на изявена гръдна болка при липса на обструктивна коронарна болест.

КМД при обструктивна
атеросклероза
Много пациенти с ангина и данни за
миокардна исхемия нямат ангиографски установима коронарна атеросклероза, но също така при някои болни с
тежка коронарна атеросклероза липсва
стенокардна симптоматика, т.е. няма

Брой 3, 2018

еднозначна връзка между степента на
атеросклеротично коронарно засягане
и тежестта на симптоматиката.
Също терапевтичните стратегии, насочени към отстраняване на коронарните атеросклеротични обструкции, не
винаги постигат желания симптоматичен ефект. Причината за това вероятно
е, че посочените стратегии са насочени
към епикардните коронарни артерии,
докато КМД остава неповлияна.

Ятрогенна КМД
При миокарден инфаркт, в една значителна част от болните, първичната
РСI постига епикардна коронарна реканализация, но не и миокардна реперфузия - състояние, известно като феномен на липса на реперфузия (no-reflow)
и все по-често дефинирано като микроваскуларна обструкция (МВО).
Основните причини за настъпване
на МВО са: дистална атеротромботична емболизация, исхемично увреждане, реперфузионно увреждане, индивидуална чувствителност на коронарната
микроциркулация към увреда.
Клиничното значение на дисталната
емболизация след РСI, която предизвиква КМД, е голямо. Ефектът на това усложнение върху преживяемостта
може да се дължи на самата миокардна
увреда, но от друга страна, повишените нива на маркерите за миокардна некроза могат да са белег на по-агресивен атеросклеротичен процес, който да
дава отражение върху прогнозата.
След аорто-коронарен байпас операция (CABG) хирургичната травма и
кардиопулмоналният байпас са факторите, които допринасят за възникване
на системно възпаление, а то от своя
страна провокира КМД.
До възникването на това състояние
могат (самостоятелно или в различни
комбинации) да доведат контакта на
кръвта с чужда повърхност по време на

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я
екстракорпоралното кръвообръщение,
миокардната исхемия, клампирането на
аортата и реперфузионната увреда.
Прогностичното значение на КМД
след CABG е значимо, а фактът, че
предизвиканата по различни механизми увреда на микроциркулацията
след РСI и CABG има сходно отражение върху клиничния ход, показва, че
степента на некроза е основният отговорен фактор за наблюдаваните нежелани последствия.

Ranolazine в лечението на
КМД
В редица случаи, въпреки максималното медикаментозно лечение, при
болните персистира ангинозна симптоматика. В голяма степен това се
дължи на факта, че обичайните методи за третиране на миокардната исхемия не повлияват МКД, особено при
тези, при които няма макроваскуларно
коронарно засягане.
Опитът в лечението на рефрактерната стенокардия, показва че ranolazine е
добро средство за редуциране на симптоматиката, в допълнение към стандартната антиисхемична терапия.
Приложението му намалява интензитета на исхемичната болка и честотата на пристъпите.
Ranolazine e одобрен за употреба
през 2006 в САЩ и през 2008 в Европа
въз основа на резултатите от проучванията MARISA* и CARISA* (3).
Медикаментът блокира късния натриев поток в кардиомиоцитите. На
фона на миокардна исхемия, този късен натриев йонен поток е увеличен,
което води до пренатоварване на клетките с натрий.
Чрез въздействие върху натриевокалциевите обменни механизми, натриевото обременяване довежда до увеличение на съдържанието на калций
в клетките, което от своя страна предизвиква електрическа нестабилност,
контрактилна дисфункция и повишена
консумация на енергийни ресурси.
Трябва да се отбележи, че ranolazine
не променя отговора на АН и СЧ по време на стрес ЕКГ тест, както се наблюдава при останалите антиисхемични медикаменти, въздействащи върху тези
параметри, включително и ivabradine.
При ranolazine антиангинозната ефективност се постига на фона на хемоди-

намичен отговор, който не се различава от този при приложение на плацебо.
Ranolazine е добре поносим - помалко от 5% от пациентите преустановяват терапията поради странични
ефекти, като най-често срещаните от
тях са световъртеж и гадене. Медикаментът удължава коригирания QT интервал (QTc) с около 5 msec (4).
Вторичният анализ на RIVER-PCI*
показа, че на шестия месец, наред с антиисхемичния ефект, при пациенти с
диабет и перкутанна коронарна интервенция (PCI), третирани с ranolazine,
се подобрява временно и гликемичния
контрол (5).
Проведено в САЩ рандомизирано,
контролирано двойно сляпо проучване при 20 жени със стенокардия и данни за миокардна исхемия, но без коронарни стенози, показа че ranolazine
подобрява симптоматиката, като в известна степен намалява исхемията при
болни с изходно понижен резерв на коронарния кръвоток (6).
Включените болни са на възраст 57
(+/-11) години, при които тежестта на
ангината е оценена посредством въпросник - Seattle Angina Questionnaire
(SAQ). При приложение на ranolazine,
сравнено с плацебо се установява статистически значимо подобрение във
физическия капацитет (р=0.046), стабилитета на симптоматиката (р=0.08)
и качеството на живот (р=0.021).
Друго рандомизирано проучване на
ranolazine срещу ivabradine и плацебо е проведено от италиански екип (7).
Включва 46 болни с ангиографски
обективизирана липса на значими коронарни стенози и симптоми на ангина
при усилие. Болните са разделени в три
групи с ranolazine 375 mg, ivabradine 5
mg и плацебо, двукратно дневно.
Стандартизираните въпросници за
исхемия показват значимо редуциране на симптоматиката с ranolazine и
ivabradine (р<0.01) сравнено с плацебо,
но също отчетливо по-добро повлияване за намаляване на епизодите на гръдна болка и тежестта им с ranolazine
спрямо ivabradine (p<0.05).
В групата с ranolazine, но не и в тази с ivabradine се отчита удължаване
на времето до поява на 1 mm ST депресия, както и продължителността
на теста с натоварване, спрямо плацебо. Нито една от групите не показва
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подобрение в ендотелната функция на
коронарната циркулация, оценена индиректно, чрез кръвоток медиирана
вазодилатация (FMD).

Изводите
за клиничната практика:
● Коронарната микроваскуларна дисфункция е реален клиничен
проблем, с различна етиология
● Засяга както болни с изявена обструктивна коронарна атеросклероза, така и такива с чисти коронарни артерии, но нарушен
гликемичен статус, възпалителни
или структурни миокардни заболявания, а също може да се явява последствие от интервенции и оперативни процедури
● Ranolazine е ефективно симптоматично средство при коронарна микроваскуларна дисфункция
- в допълнение към стандартната
антиисхемична терапия ефективно понижава честотата и силата на
стенокардните пристъпи и повишава физическия капацитет
● Ranolazine е по-ефективен от
ivabradine за намаляване на исхемичната симптоматика на фона на КМД
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СТАТИНОВА
НЕТОЛЕРАНТНОСТ –
СЪВРЕМЕННИ
ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕШЕНИЯ
Терапията със статини е ефективна и добре поносима за профилактика
и лечение на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Въпреки това лечението с тях може да се свърже с различни
странични ефекти – миалгия, миопатия, рабдомиолиза и нарушения в глюкозната обмяна.
Често пациентите прекратяват приема на статини поради поява на странични ефекти, с което увеличават
риска си за значими нежелани сърдечносъдови инциденти (MACE). При изява на нежелани лекарствени реакции
е желателно да се промени дозата, режимът на прием или да се смени използваният статин с друг медикамент
от класа.
В случаите, когато непоносимостта
се изявява към всички статини е необходимо да се премине към нестатинови
медикаменти за понижаване на липидите или хранителни добавки със синергично действие.
Наред със статините разполагаме с
няколко други групи холестерол-понижаващи средства, които имат различни механизми на действие и клинични ефекти. Най-новите и най-мощните
от тях са инхибиторите на пропротеин конвертаза субтилизин/кексин 9
(proprotein convertase subtilisin/kexin
type 9 - PCSK9).
PCSK9 инхибиторите като evolocumab се прилагат еднократно месечно (или на всеки две седмици) под
формата на подкожни инжекции. Те
са моноклонални антитела (mAbs) на
PCSK9, които намаляват нивата на
холестерола в липопротеините с ниска плътност (low-density lipoprotein
cholesterol - LDL-C), но имат раз-
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личен от статините механизъм на
действие (1, 2).
Еволокумаб се свързва селективно
с PCSK9 и предотвратява свързването
на циркулиращия PCSK9 с рецептора
за липопротеините с ниска плътност
(LDL-R) върху повърхността на хепатоцитите, като по този начин предотвратява медиираното от PCSK9 разграждане на LDL-R. Повишаването на
нивата на LDL-R в черния дроб води
до свързано намаляване на серумния
LDL-C.

Статини
Статините
(инхибитори
на
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme
A редуктаза - HMG-CoA) намаляват
ефективно липопротеините в серума и
с това забавят атерогенезата в кръвоносните съдове (1).
В последните десетилетия те се доказаха като едно от основните средства за терапевтично повлияване при
болни със ССЗ (2), не само с дислипидемия (3), но и с коронарна болест, остър коронарен синдром (ОКС), диабет
(ДТ2), мозъчен инсулт, хипертония и
хронични бъбречни заболявания (4).
Чрез редуциране на липопротеините с ниска плътност (LDL-C) с 1 mmol/l
(38.7 mg/dl), може да се постигне понижение с над една пета (21%) на смъртността и болестността, които са резултат от ССЗ (5).
The Cholesterol Treatment Trialists
(CTT) collaboration показа 12% намаляване на смъртността за всеки mmol/l
понижение на LDL-C, както и значимо
редуциране на миокардния инфаркт
(MИ), острата сърдечна смърт (23%),
необходимостта от реваскуларизация
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(24%), и случаите на мозъчен инсулт
(17%) след петгодишно лечение със
статини (6).

Непоносимост към
статини
Въпреки доказаната безопасност на
статините, не всички болни толерират тази терапия. Процентът на отказ
от лечение достига 50% на първата година, дори сред коронарно болните и
най-често се дължи на странични реакции от страна на скелетната мускулатура (7).
Данни от проучвания сочат, че над
20% от хората с показания за статинова терапия не могат да приемат
предписаната доза, поради изява на
нежелани реакции (8). Преустановяването на приема на статини, достигащо в някои от изпитванията до 4075%, значимо повишава риска за нови
МАСЕ (9). Това налага актуализиране
на подхода към липидопонижаващата
терапия и ясни насоки за алтернативно лечение, при демонстрирана непоносимост към статини.
Статиновата нетолерантност (частична или пълна) може да се дефинира
като: невъзможност на болния да приема определената доза статин, съответна на риска за ССЗ (например 40–80
mg atorvastatin или rosuvastatin 20–40
mg след инфаркт).
Клиниката на нетолерантността
може да се прояви с различни странични реакции, в т.ч. значимо нарушение на органна функция (със съответната лабораторна констелация)
или качеството на живот, след прием
на каквато и да е доза статин (пълна
нетолерантност).
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В много случаи, страничните ефекти
отзвучават във времето или след промяна на дозата/вида на статина (частична нетолерантност). Според различни
автори, доказаната пълна статинова нетолерантност варира от 2 до 5%.
Често асоциирането на определени
оплаквания с предписаната липидопонижаваща терапия е трудно. С голяма степен на вероятност може да се
приеме, че оплакванията се дължат на
приема на статини, ако те персистират в първите три месеца от началото на приема, отзвучават със спирането на лечението и се възобновяват
при повторно включване на суспектния медикамент.
Статините имат специфични странични ефекти: миалгия в 3–5%, миопатия 0.1–0.2%; новопоявил се ДТ2
9–27% и хепатотоксичност <1% от пациентите на терапия с тях. Тези реакции, освен типичната им клиника, се
потвърждават със специфични лабораторни отклонения: повишение на креатинин киназата (СК) и маркерите за
чернодробна цитолиза (10).

Предразполагащи
фактори за статинова
непоносимост
1. Особености на пациента:
● Напреднала възраст (>80 години)
● Женски пол
● Подлежащо невромускулно заболяване
● Анамнеза или фамилна история
за миопатия
● Подлежащо чернодробно или бъбречно увреждане
● Нелекуван хипотиреоидизъм
● Редки форми на генен полиморфизъм, свързан с чернодробната ензимна функция
● Aзиатски етнос
2. Външни фактори, които могат да
се модифицират:
● Високодозирано лечение със статини
● Алкохолна злоупотреба
● Някои лекарствени взаимодействия (gemfibrozil, amiodarone, verapamil,
cyclosporine, антипсихотични, макролиди, противогъбични и протеазни
инхибитори)
● Екстремно физическо натоварване
● Консумация на грейпфрут в големи количества

Съвременни
възможности за
терапевтично повлияване
при статинова
нетолерантност
Най-голямото предизвикателство
при изява на статинова нетолерантност, особено при хора с висок риск за
ССЗ, е необходимостта от продължаване на липидопонижаващата терапия.
Прекъсването на приема на статини за
4-6 седмици може да доведе до нестабилност на атеросклеротичните плаки
и последващи МАСЕ (7).
Пълна нетолерантност, която налага спиране на статините, има при <5%
от болните със симптоми на нетолерантност (11). Описани са различни подходи при тези пациенти, като в някои
случаи, когато симптомите продължават въпреки промяната на дозата, дозовия режим и медикамента, се налага
преминаване към алтернативна липидопонижаваща медикация.
Инхибиторите
на
PCSK9
(еvolocumab и alirocumab) са най-новата надеждна и ефективна алтернатива
за болните с пълна непоносимост към
статини, а също и за тези, при които
LDL-C не може да се понижи в желана степен със стандартната антилипемична терапия (12).
Evolocumab (Repatha, Amgen) е човешко моноклонално антитяло срещу
PCSK9, което понижава с около 60%
LDL-C, безопасно и добре поносимо, а
също и другите фракции на липидния
профил (13). Evolocumab е с много добра поносимост като монотерапия или
като добавка към статин или статин с
ezetimibe.
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Клинични данни
за безопасност и
ефикасност на PCSK9
инхибиторите
Evolocumab и alirocumab са проучени в редица фаза II и III клинични
изпитвания, включващи и болни със
статинова нетолерантност и фамилна
хиперхолестеролемия (14).
В рамките на клиничните изследвания с еvolocumab не са регистрирани
значими странични ефекти като миалгия, повишение на СК, новооткрит диабет или неврокогнитивни нарушения.
В анализа на проучванията фаза 3, е
установена еднаква ефективност и поносимост при болните с диабет (ДТ2)
и при недиабетиците (15).
В проучването FOURIER* са обхванати 27 564 участници с установено ССЗ и период на проследяване
26 месеца. Болните са рандомизирани в група с подкожно приложение на
evolocumab 140 mg на всеки две седмици, 420 mg evolocumab подкожно веднъж месечно или плацебо (16).
Всички са получавали статини (в
70% от случаите – високи дози). Добавянето на evolocumab значимо намалява МАСЕ с 15% (ниво на риск HR 0.85;
95% доверителен интервал CI 0.79–
0.92; р<0.001 и общата сърдечносъдова смъртност с 20% (HR 0.80; 95% CI
0.73–0.88; р<0.001) (16).
GAUSS-2* включва хора с висок
сърдечносъдов риск, които не толерират прием на статини (17), разделени в
две групи: evolocumab (140 mg на всеки
две седмици или 420 mg веднъж месечно) или ezetimibe. Резултатите на 12ата седмица показват, че намалението
на LDL-C е било 53-56% (в групата с
evolocumab) срещу 37-39% (в групата с
ezetimibe).
RUTHERFORD-2* установява намаление на нивата на LDL-C с 60%
при терапия с evolocumab при болни с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия, които са приемали
статини (18).
DESCARTES* допълнително потвърди високата ефикасност на PCSK9
инхибиторите. По време на това
52-седмично, плацебо-контролирано
проучване, в групата на evolocumab е
постигната редукция на LDL-C с 57%
в сравнение с понижението от 48%
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при пациентите, получавали през същия период от време максимална доза atorvastatin 80 mg дневно + ezetimibe
10 mg дневно (19)
MENDEL-2*
терапията
с
evolocumab постига по-голяма редукция в изходното ниво на LDL-C с 5557% в сравнение с плацебо и с 38-40%
в сравнение с ezetimibe, като освен това е добре толерирана (20).
OSLER-1* и OSLER-2*, обединени в OSLER STUDY DATA, показват,
че приложението на evolocumab, плюс
стандартна терапия, намалява LDL-C
с 61% за период от 11 месеца, в сравнение със самостоятелното приложение
на стандартна терапия (21).
Допълнителен анализ сочи, че редукцията на LDL-C е свързана с намалена честота на сърдечносъдови събития (миокарден инфаркт, сърдечна
недостатъчност, налагаща хоспитализация, и фатален изход).
OSLER-1 включва 1324 пациенти, а OSLER-2 - 3141 болни на средна възраст 58 години, разделени в две
групи: стандартна терапия (n=1489)
или evolocumab в доза 140 mg на всеки две седмици или 420 mg веднъж
месечно* плюс стандартна терапия
(n=2976).
Първичен показател за краен изход
е честотата на свързаните с лечението нежелани странични ефекти. Честотата на нежеланите странични ефекти е 69.2% (в групата с evolocumab) и
64.8% (в групата със стандартна терапия). Честотата на сериозните нежелани реакции е 7.5% за двете групи.

Одобрени показания за
приложение на Repatha
В Европа evolocumab e одобрен за
лечение на (22):
● първична хиперхолестеролемия
(хетерозиготна фамилна - HeFH и нефамилна хиперхолестеролемия) и смесена дислипидемия, успоредно с диета, в комбинация със статини или с
други липидопонижаващи медикаменти, при възрастни пациенти, които не толерират или не могат да приемат статини
● хомозиготна фамилна хипер-холестеролемия (HoFH) при възрастни и
деца >12-годишна възраст, в комбинация с други липидопонижаващи медикаменти.
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Изводите за клиничната практика:
● Според данни от проучвания
близо половината от пациентите
преустановяват лечението със статини което е свързано със значимо повишаване на риска
за сърдечносъдови инциденти
● При около 20% това се
дължи на някаква степен
на непоносимост – изява
на различни странични ефекти, но
едва в 2-5% се касае за пълна непоносимост към статини
● Еvolocumab е ново мощно средство за нормализиране
на липидния профил, особено в
Доц. д-р Яна СИМОВА1
д-р Димитър СИМОВ2
д-р Александра ЧЕРНЕВА1
Проф. д-р Иво ПЕТРОВ1
1
Аджибадем Сити Клиник,
Сърдечносъдов център –
Университетска болница - София
2
УМБАЛ Св. Анна – София
* Акроними на клинични проучвания:
FOURIER - Further Cardiovascular Outcomes Research with
PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk
GAUSS-2- Goal Achievement After Utilizing an Anti-PCSK9
Antibody in Statin Intolerant Subjects -2
RUTHERFORD-2 - Reduction of LDL-C With PCSK9 Inhibition
in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia Disorder Study-2
DESCARTES - Durable Effect of PCSK9 Antibody CompARed
wiTh placEbo Study Monoclonal Antibody MENDEL-2 - Against
PCSK9 to Reduce Elevated LDL-C in Subjects Currently Not
Receiving Drug Therapy for Easing Lipid Levels-2
OSLER - Open Label Study of Long Term Evaluation Against
LDL-C
Използвани източници:
1.	 Katsiki N., Mikhailidis D., Banach M. Effects of statin
treatment on endothelial function, oxidative stress and
inflammation in patients with arterial hypertension and normal
cholesterol levels. J Hypertens. 2011;29(12):2493–4 https://
insights.ovid.com/pubmed?pmid=21799442
2.	 Raju S., Varghese K., Madhu K. Management of statin
intolerance. Indian J Endocrinol Metab. 2013;17:977–82 www.
ijem.in/article.asp?issn=2230-8210;year=2013;volume=17;iss
ue=6;spage=977;epage=982;aulast=Raju
3.	 Bosomworth N. Approach to identifying and managing
atherogenic dyslipidemia: a metabolic consequence of obesity
and diabetes. Can Fam Physician. 2013;59:1169–80 www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3828092/
4.	 Banach M., Mikhailidis D., Kjeldsen S. et al. Time for new
indications for statins? Med Sci Monit. 2009;15:MS1–5
www.researchgate.net/publication/40039376_Time_for_new_
indications_for_statins
5.	 Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration:
Baigent C., Blackwell L. et al. Efficacy and safety of more
intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data
from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet.
2010;376:1670–81 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21067804
6.	 Baigent C., Keech A., Kearney P. et al. Efficacy and safety
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8.	 Saeed B., Wright E., Evans W. et al. PS1-45: prevalence of statin
intolerance in a high-risk cohort and management strategies in
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случаите, когато статините нямат желания ефект или болните
не могат да толерират статиновата терапия
● Лечението с еvolocumab,
макар и с инжекционно
( п о д ко ж н о )
приложение,
е удобно за
болните, тъй
като апликациите са веднъж или два пъти в месеца
● Клиничните проучвания демонстрират висока ефикасност на
еvolocumab за редуциране на LDLC, на фона на малко и добре поносими странични реакции
contemporary cardiology. Clin Med Res. 2013;11:136 www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788474/
9.	 Serban M., Colantonio L., Manthripragada A. et al. Statin
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S0735109717302796?via%3Dihub
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nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4613890/
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retrieve/pii/S0828-282X(16)00007-6
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.
Това ще позволи бързото установяване на нова информация
относно безопасността. От медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я

НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОЛЗАТА
ОТ РААС БЛОКАДА ПРИ
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ
В последните десетилетия, в резултат на подобрените медицински грижи
и демографската тенденция за застаряване на населението, особено в развитите страни, нараства броят на хора
със сърдечни заболявания, достигащи напреднала възраст. Все повече са
пациентите над 80-годишна възраст,
които получават лечение за сърдечна
недостатъчност (СН).
Обичайно, тези болни са изключени от големите клинични проучвания, които доказват ползите от
блокадата на системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС). Именно тази група пациенти е във фокуса
на ново шведско проучване, базирано на SwedeHF, и при тях се установява същата значима редукция на риска
за смърт при лечение с инхибитори на
ангиотензин конвертиращия ензим
(ACEi) и блокери на ангиотензиновия
рецептор (ARB).
Проучването показа също че хората в осмата декада са изложени на поголям риск за смърт, свързана със СН,
сравнено с по-младите болни. Предписването на АCEi или ARB за овладяване на симптомите на СН при хора с понижена фракция на изтласкване
на лява камера (ФИЛК) не трябва да се
ограничава от възрастта.
И за тези пациенти ACEi следва
да са терапия с индикации клас IA,
според актуалните клинични ръководства. Проучването от Стокхолм
си поставя за цел да представи данни за ползата от РААС блокадата и в
тази рискова група – съществен принос към доказателствата, които имаме от контролираните клинични проучвания.
Анализът на SwedeHF обхваща
6710 болни, над 80 години със СН и
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ФИЛК под 40%. Около 80% от тях изходно са на лечение с ACEi и ARB.
Очаквано, при анализа се оказва, че
между тези с РААС блокада и тези без
такава медикация се наблюдават значими разлики.
Лекуваните с ACEi и ARB са порядко в III и IV функционален клас по
NYHA, проявите на СН са с по-малка давност, имат по-добра бъбречна
функция, по-често имат и бета блокер (ВВ) в терапията си и в по-голямата си част са с по-добро амбулаторно
наблюдение. По всички тези показатели между групата с ACEi и ARB и
тези без такава медикация се наблюдава статистически значима разлика
(р<0.001).
Първична крайна цел на проучването са обща смъртност и хоспитализация поради СН. Относителният риск за
смърт е с 22% по-нисък при лекуваните с ACEi и ARB над 80-годишна възраст (hazard ratio – HR 0.78; 95% доверителен интервал – CI:0.72-0.86) или за
да се избегне едно нежелано събитие е
необходимо да се лекуват (number need
to treat – NNT) девет човека.
Рискът за смърт се понижава с 19%
(HR 0.81; 95% CI: 0.71-0.91) в групата
под 80 години (NNT=17). Смъртността
в комбинация с хоспитализациите по
повод СН се редуцира с 14% (HR 0.86;
95% CI 0.79-0.94), с NNT=12 при хората
в осма декада и с 15% (HR 0.85; 95% CI
0.76-0.94) и NNT=14 при по-младите.
Резултатите от анализа на SwedeHF
показват, че РААС блокадата при хората в напреднала възраст, не само има
протективно действие, както при помладите, но и вероятно относителните
ползи при тях са по-големи.
Авторите смятат, че в бъдещите
клинични ръководства трябва импера-
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тивно да се препоръча кои болни следва да получават ACEi и ARB, както и
че възрастта не може да е причина за
въздържане от тази терапия.
В реалния живот възрастните бол
ни често се наблюдават в амбулаторни условия от гериатър или общопрактикуващ лекар. Вероятно лекарите от
тези специалности са по-резервирани към интензивната терапия с ACEi и
ARB, поради не добра информираност
и опит с подобна медикация.
Важно е да се популяризират постулатите на клиничните ръководства
на кардиологичните дружества и сред
останалите специалисти, имащи отношение към лечението на болни в напреднала възраст със СН.
Тези пациенти много често са и с
редица придружаващи заболявания,
включително и бъбречна увреда, като и в този случай РААС блокадата не
е противопоказана, а напротив – при
правилен мениджмънт на терапията
има изразен ренопротективен ефект.
Друга причина за пропускане на
РААС блокадата в терапевтичния алгоритъм на болни в напреднала възраст е обичайната необходимост от
прием на множество медикаменти.
Не рядко самите пациенти искат от
лекаря да отпадне някое лекарство или
самоволно преустановяват терапията
си. Ефектът на спирането на тези лекарства не е непосредствен, но в кратки срокове води до декомпенсация и
нежелани събития.
* SwedeHF - The Swedish Heart Failure Registry
Използвани източници:
1. 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
2. Savarese G. Benefit from RAS inhibition in octogenarians
with HFrEF presented at ESC Heart Failure 2018, Vienna
https://ipccs.org/2018/05/29/benefit-from-ras-inhibition-inoctogenarians-with-hfref/
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АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ С
КОМБИНАЦИЯ ИНХИБИТОР НА
АНГИОТЕНЗИН КОНВЕРТИРАЩИЯ
ЕНЗИМ И БЕТА БЛОКЕР
Антихипертоничните лекарства действат по множество
различни пътища и поради това комбинацията от различни съставки, с различни механизми на действие, е подходящ подход за постигане на контрол на артериалното налягане (АН).
Комбинираните лекарствени средства имат адитивни фармакологични и хемодинамични свойства, взаимно
допълващи се действия и неутрализиращи се странични
ефекти.
Има данни, че комбинацията от медикаменти с различен механизъм на действие е два до пет пъти по-ефективна за понижение на стойностите на АН в сравнение с
увеличаване на дозата на едно използвано антихипертензивно средство.
Отделните класове антихипертензивни медикаменти
имат сходен ефект по отношение на АН, но протективните
им ефекти и поносимостта са различни. Благоприятно повлияване на сърдечносъдовия риск е доказано за инхибиторите на системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС),
а също и за бета блокерите (ВВ) и блокерите на калциевите канали (ССВ).
Доказателствата за ползата от антихипертензивната терапия са неоспорими - честотата на значимите сърдечносъдови инциденти намалява с 20-30%, а на мозъчния инсулт - с
30-40% (1).

Клинични ръководства за поведение при
артериална хипертония (АХ)
Ръководството на Европейското кардиологично дружество (ESC) от 2013 година за поведение при АХ препоръчва
прицелни стойности на АН <140/90 mmHg за всички пациенти с АХ и <130/80 mmHg при наличие на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) или
исхемична болест на сърцето (ИБС) (1).
Въпреки широката достъпност и ефикасност на антихипертензивните медикаменти, нормите на АН се постигат с
монотерапия при малка част от пациентите, като при близо 60% от хипертониците се налага използване на комбинирано лечение.
Стартирането на комбинирана терапия може да има
известни предимства пред начална монотерапия с последващо титриране на дозата и/или добавяне на втори
медикамент.
Именно тази концепция е залегнала в новото ръковод-
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ство на ЕSC и Европейското дружество по хипертония
(ESH), публикувано през есента на 2018 година. Насоките за поведение бяха коментирани за първи път по време на
28-ата Европейска среща по хипертония и сърдечносъдова
протекция през юни в Барселона (2).
То запазва предшестващата класификация според стойностите на АН и препоръчва комбинирана антихипертензивна терапия като начална стратегия при повечето пациенти.
Всички лекарствени комбинации, включващи инхибитор
на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi), ангиотензин
рецепторен блокер (ARB), ССВ, диуретик и ВВ, могат да са
начална терапия за болните с АХ, за предпочитане в една
таблетка.
Важно е още при назначаване на първоначалното лечение
за АХ да се съобразят индивидуалните нужди на болния,
придружаващите заболявания и рискови фактори, за да може още при започване на терапията да се постигне максимална редукция на АН и сърдечносъдова протекция.

Показания за комбинирана терапия за АХ
Според новото ръководство за поведение при АХ, индикациите за приложение на комбинирана терапия са:
● Комбинараната терапия се препоръчва за повечето пациенти с АХ като инициална терапия
● Предпочитаните комбинации са блокер на РААС (ACEi
или ARB) с ССВ или с диуретик
● Препоръчва се ВВ да се комбинират с някой от останалите основни класове при наличие на специфични клинични състояния, като стенокардия, състояние след миокарден
инфаркт, сърдечна недостатъчност или за контрол на сърдечната честота (Фигури 1-3)
● Препоръчва се началната комбинирана антихипертензивна терапия да бъде прилагана в една таблетка – фиксирани комбинации
Заслужава да се отбележи, че за първи път в това ръководство наличието на повишена сърдечна честота – над 80 удара в минута, се споменава като фактор, повлияващ сърдечносъдовия риск при хипертониците.

Инхибитори на ангиотензин
конвертиращия ензим
За ACEi е установено, че намаляват общата смъртност,
сърдечносъдовата смъртност и нежеланите сърдечносъдо-
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КАРДИОПРОТЕКЦИЯТА И
КОНТРОЛЪТ НА КРЪВНОТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ЛЕСНИ
СЪСТАВ*: Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg film-coated tablets съдържа 5 mg bisoprolol fumarate (bis)/5 mg perindopril arginine (per); 5 mg bis/10 mg per; 10 mg bis/5 mg per; 10 mg bis/10 mg per. ПОКАЗАНИЯ*: Престилол е показан като заместителна
терапия за лечение на хипертония и/или стабилна коронарна болест на сърцето (при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация) и/или стабилна хронична сърдечна недостатъчност с намалена левокамерна систолна функция (само
Престилол 5 mg/5 mg и 10 mg/5 mg) при възрастни пациенти, които са адекватно контролирани с бисопролол и периндоприл, прилагани едновременно в еднакво ниво на дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Обичайната дозировка е една таблетка
веднъж дневно. Пациентите трябва да са стабилизирани с бисопролол и периндоприл при еднакво ниво на дозата в продължение на минимум 4 седмици. Фиксираната дозова комбинация не е подходяща за начално лечение. При пациенти, стабилизирани с бисопролол
2,5 mg и периндоприл 2,5 mg или бисопролол 2,5 mg и периндоприл 5 mg: половин таблетка от 5 mg/5 mg или 5 mg/10 mg веднъж дневно. При необходимост от промяна на дозировката, трябва да се извърши титриране на дозите на отделните компоненти.
Бъбречно увреждане: При пациенти с нарушена бъбречна функция, препоръчителната доза трябва да се базира на креатининовия клирънс. 5 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1 таблетка; 30 < ClCR < 60: половин таблетка; ClCR < 30: не е подходящо. Препоръчва се
индивидуално титриране на дозата с титриране на отделните компоненти. 5 mg/10 mg: ClCR ≥ 60: половин таблетка; ClCR < 60 не е подходящо. 10 mg/5 mg: ClCR ≥ 60: 1 таблетка; ClCR < 60 не е подходящо. 10 mg/10 mg: не е подходящо. Чернодробно увреждане:
не се налага корекция на дозата. Пациенти в старческа възраст: в зависимост от бъбречната функция. Педиатрична популация: Безопасността и ефективността не са установени. Употребата не се препоръчва. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свръхчувствителност
към активното вещество или към някое от помощните вещества или към друг АСЕ инхибитор; остра сърдечна недостатъчност или такава по време на епизод на декомпенсирала сърдечна недостатъчност, изискваща i.v инотропна терапия; кардиогенен шок;
AV блок от втора или трета степен (без кардиостимулатор); синдром на болния синусов възел; синоатриален блок; симптоматична брадикардия; симптоматична хипотония; тежка бронхиална астма или тежка хронична обструктивна белодробна болест; тежки
форми на периферно артериална оклузивна болест или тежки форми на синдрома на Рейно (Raynaud); нелекувана феохромоцитома (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*); метаболитна ацидоза; анамнеза за ангиоедем, свързана с предишно лечение чрез ACE инхибитори;
наследствен или идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър на бременността (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*, БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ* ); едновременната употреба с алискирен-съдържащи продукти при пациенти със захарен диабет или бъбречно
увреждане (GFR < 60 ml/min/1,73m²) (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* и Фармакодинамични свойства*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ* Хипотония: започването на лечението трябва стриктно да се мониторира при хиповолемични пациенти, при такива с
тежка ренин-зависима хипертония, при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност с или без придружаваща бъбречна недостатъчност, при пациенти с исхемично сърце или мозъчносъдово заболяване. Преходният хипотоничен отговор не е
противопоказание за по-нататъшни дози, след като кръвното налягане се повиши след увеличаване на обема. Свръхчувствителност/Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: прекратяване на лечението и наблюдаване до пълното преминаване на симптомите.
Лечението с бета-блокери трябва да продължи. Ангиоедем, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. При пациенти, приемащи едновременно mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) може да има повишен риск от ангиоедем.
Чернодробна недостатъчност: в редки случаи ACE инхибиторите са свързвани със синдром, който започва като холестатична жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт: лечението трябва да се прекрати ако се развие
жълтеница или ако забележимо повишаване на нивата на чернодробните ензими. Раса: периндоприл може да бъде по-малко ефективен и да причини по-висока честота на ангиоедем при чернокожи пациенти, отколкото при не чернокожи. Непродуктивна кашлица.
Хиперкалиемия: често проследяване на серумния калий в случаи на бъбречна недостатъчност, при влошаване на бъбречната функция, напреднала възраст (> 70 години), захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и
едновременна употреба на калий-спестяващи диуретици, калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол, лекарства, свързани с повишавания на серумния калий. Комбинация с литий, с калий-съхраняващи лекарства, калиеви добавки или
калий-съдържащи заместители на готварската сол, с калциеви антагонисти, антиаритмични средства от I клас и централно действащите антихипертензивни средства: не се препоръчва. Двойно блокиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон
(RAAS): едновременната употреба на ACE инхибитори с ангиотензин II рецепторни блокери или алискирен увеличава риска от хипотония, хиперкалиемия и влошаване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Затова не се
препоръчва двойна блокада на RAAS. При пациенти с диабетна нефропатия не трябва да се използват едновременно ACE инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери. Спиране на лечението: рязкото спиране на лечението трябва да се избягва. Дозировката
трябва да се намалява постепенно, като се използват индивидуалните компоненти, в идеалния случай в рамките на две седмици. Брадикардия: ако по време на лечение сърдечната честота в покой се забави до под 50-55 удара в минута или пациентът получи
симптоми, свързани с брадикардия, трябва да се пристъпи към понижаващо титриране на дозата с използване на индивидуалните компоненти при подходяща доза на бисопролол. Пациенти с AV-блок от първа степен, аортна стеноза и стеноза на митралната
клапа / хипертрофична кардиомиопатия, диабет, стриктно гладуване: да се използва с внимание. Пациенти с ангина на Prinzmetal: бета-блокерите може да повишат броя и продължителността на ангинозните пристъпи. Бъбречно увреждане: дневната доза
трябва да се коригира в зависимост от креатининовия клирънс. Да се следи калия и креатинина. При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек се наблюдава увеличение на кръвната урея
и серумния креатинин. При реноваскуларна хипертония, повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недостатъчност. Пациенти със скорошна бъбречна трансплантация, лекувани за сърдечна недостатъчност, при инсулинозависим диабет (тип I), тежко
увредена бъбречна функция, тежко увредена чернодробна функция, рестриктивна кардиомиопатия, вродено сърдечно заболяване, хемодинамично значимо органично клапно заболяване или инфаркт на миокарда през последните 3 месеца:липсва опит.
Анафилактоидни реакции: съобщени са при пациенти на диализирани с мембрани с висока скорост на потока (high flux); рядко по време на LDL-афереза с декстранов сулфат, са получавани животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временно прекратяване
на терапията преди всяка афереза; по време на десенситизация тези реакции са били избегнати чрез временно прекратяване, но са се появявали отново при невнимание при повторното натоварване. Неутропения/агранулоцитоза/тромбоцитопения/анемия:
изключително голямо внимание при пациенти с колагенни съдови заболявания, имуносупресивна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид, препоръчва се редовно проследяване на левкограмата. Бронхоспазъм (бронхиална астма, обструктивни белодробни
болести): трябва едновременно да се прилага бронходилатиращо лечение. Анестезия: ако се приеме, че спирането на лечението с бета-блокер преди операцията е необходимо, то трябва да стане постепенно и да завърши около 48 часа преди анестезията.
Лечението трябва да се прекрати един ден преди операцията. Псориазис: внимателно балансиране на ползите спрямо рисковете. Феохромоцитома: бисопролол трябва да се прилага в комбинация с алфа-рецепторен блокер. Тиреотоксикоза: симптомите може да
се замаскират. Бременност: спиране на лечението. Ако е подходящо, трябва да започне алтернативна терапия. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: алискирен при пациенти с диабет или нарушена бъбречна функция. Не се препоръчва: централно действащи
антихипертензивни средства като клонидин и др. (напр. метилдопа, моксонидин, рилменидин), антиаритмични средства от клас I (например, хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин; флекаинид, пропафенон), калциеви антагонисти от верапамилов тип и в
по-малка степен - от дилтиаземов тип, алискирен, едновременно лечение с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери, естрамустин, калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид...), калий (соли), литий. Употреба, която изисква специално
внимание: противодиабетни средства (инсулин, перорални хипогликемични средства), нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС) (включително аспирин ≥3 g/ ден), антихипертензивни средства и вазодилататори, трициклични
антидепресанти/антипсихотици/анестетици, симпатомиметици, калциевите антагонисти от дихидропиридинов тип, като например фелодипин и амлодипин, антиаритмични лекарства от клас III (напр. амиодарон), парасимпатомиметични лекарства, локално
прилагани бета-блокери (напр. очни капки за лечение на глаукома), дигиталисови гликозиди, баклофен, калий незадържащи диуретици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус,
темсиролимус). Комбинации, които трябва да се имат предвид: мефлохин, моноамино оксидазни инхибитори (с изключение на MAO-B инхибитори), глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), злато. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: не се
препоръчва през първия триместър на бременността. Противопоказано през втория и третия триместър на бременността. ФЕРТИЛИТЕТ*. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: при някои пациенти могат да настъпят реакции, свързани с ниско кръвно
налягане. Способността за шофиране или работа с машини може да се наруши. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ* Много чести: брадикардия. Чести: главоболие, замайване, световъртеж, дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, тинитус, влошаване на
сърдечна недостатъчност, хипотония и свързани с нея ефекти, чувство на студени или изтръпнали крайници, кашлица, диспнея, коремни болки, констипация, диария, гадене, повръщане, диспепсия, обрив, сърбеж, мускулни крампи, астения, умора. Нечести:
еозинофилия, хипогликемия, хиперкалиемия, хипонатриемия, промени в настроението, нарушения на съня, депресия, сънливост, синкоп, палпитации, тахикардия, нарушения на AV-проводимостта, ортостатична хипотония, васкули, бронхоспазъм, суха уста,
ангиоедем на лицето, крайниците, устните, лигавиците, езика, глотиса и/или ларинкса, уртикария, реакции на фоточувствителност, пемфигоид, хиперхидроза, мускулна слабост, артралгия, миалгия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, болки в
гръдния кош, общо неразположение, периферен оток, фебрилитет, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, падане. Редки: ринит, кошмарни сънища, халюцинации, намалено отделяне на сълзи, нарушения на слуха, цитолитичен или холестатичен
хепатит, реакции на свръхчувствителност (сърбеж, зачервяване, обрив), влошаване на псориазис, нарушения на потентността, повишени чернодробни ензими, повишен билирубин в кръвта, повишени триглицериди. Много редки: агранулоцитоза, панцитопения,
левкопения, неутропения, тромбоцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, дезориентация, конюнктивит, аритмия, стенокардия, миокарден инфаркт и инсулт, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при
високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, панкреатит, еритема мултиформе, алопеция, бета-блокерите могат да провокират или да обострят псориазис или да индуцират псориазисоподобен обрив, остра бъбречна недостатъчност, намален хемоглобин
и намален хематокрит. ПРЕДОЗИРАНЕ*. СВОЙСТВА* Бисопролол е високо бета1-селективен адренорецепторен блокиращ агент, лишен от вътрешна симпатомиметична активност и на свързаната с нея мембраностабилизираща активност. Периндоприл е
инхибитор на ензима, който преобразува ангиотензин I в ангиотензин II (ACE). ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА*: Опаковка за таблетки, съдържаща 30 филмирани таблетки Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg film-coated tablets.
Притежател на разрешението за употреба: Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 04.2017 ИАЛ-9628/01.03.2018
За допълнителна информация Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14 тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
Кардиология
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие, моля, свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я
Фигура 1. Лечение при АХ и исхемична болест на сърцето
Една
таблетка

Инициална терапия
Двойна комбинация

ACEi или ARB + BB или ССВ,
Или ССВ + диуретик или ВВ,
Или ВВ + диуретик

С монотерапия може да се
започне при АХ I степен с нисък
риск (САН <150 mmHg) или при
много възрастни (>80 години)
или немощни болни

Една
таблетка

2ра стъпка
Тройна комбинация

Тройна комбинация
от горните

Може да се приложи при
САН >/=130 mmHg при
високорисковите пациенти
с ИБС

Две
таблетки

3та стъпка
Тройна комбинация
+ spironolactone или
друг медикамент

Резистентна хипертония
Да се добави spironolactone
25-50 mg дневно или друг
диуретик, алфа-блокер или ВВ

Евентуално насочване към
специализиран център за понататъшно изследване

Фигура 2. Лечение при АХ и сърдечна недостатъчност с
понижена систолна функция
Инициална терапия

ACEi или ARB + диуретик (или бримков диуретик) + ВВ

2ра стъпка

ACEi или ARB + диуретик (или бримков диуретик) + ВВ +
минерал-рецепторен антагонист

Фигура 3. Лечение при хипертония и предсърдно мъждене
Инициална терапия
Двойна комбинация

ACEi или ARB + BB или недихидропиридинов ССВ,
Или ВВ + ССВ

2ра стъпка
Тройна комбинация

ACEi или ARB + BB + недихидропиридинов ССВ,
Или ВВ + недихидропиридинов ССВ + диуретик

ви събития при различни групи пациенти (със ЗД, след
миокарден инфаркт – МИ, с ХБЗ). Блокирането на РААС
е и в основата на съвременната терапия при сърдечна недостатъчност.
В проучването EUROPA* приложението на АCEi
perindopril води до 20% понижение на комбинираната крайна цел от сърдечносъдова смъртност, МИ и внезапна сърдечна смърт (ВСС) (3).

Бета блокери
Ефективността на ВВ в лечението на АХ е признато през
1984 година, когато те са включени в американските стандарти като вариант за първоначална терапия на заболяването.
ВВ са най-ефективни при млади пациенти, особено тези
с хиперкинетична циркулация. Други индикации за инициална комбинирана антихипертензивна терапия с ВВ са някои специфични клинични ситуации, като наличие на ангина пекторис, преживян МИ, сърдечна недостатъчност,
аритмии или контрол на сърдечната честота.
Bisoprolol, в сравнение с останалите кардиоселективни
ВВ – atenolol, metoprolol, betaxolol, е медикаментът с най-висока селективност към бета1-рецепторите, както в in vitro,
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така и в in vivo условия.
Мета-анализ от 2009 показа, че ВВ осигурява допълнителна протекция (извън ползите от понижаването на АН) за
намаляване на риска за сърдечносъдови инциденти при пациенти с анамнеза за ИБС през първите две години след прекаран МИ (намаление с 29% при лечение с ВВ спрямо редукция с 15% при терапия с други антихипертензивни средства,
р<0.001) (4).

Клиничен случай
Представяме ви клиничен случай на жена на 52 години с
установена АХ от 5 години, който онагледява ефективността и ползите от приложението на комбинация от АСЕi и ВВ.
Приема ACEi сутрин и ССВ вечер. Има моменти с неадекватен контрол на АН. Оплаква се от прескачане на сърцето и
сърцебиене.
От физикалния преглед и Холтер електрокардиограма
(ЕКГ) се установи сърдечна дейност със синусов ритъм с
минимална фреквенция 62 уд/мин, средна 84 уд/мин и максимална 135 уд/мин. Чести (6.7%) надкамерни екстрасистоли, чести куплети от надкамерни екстрасистоли. АН е
140/80 mmHg.
Терапията на болната се коригира, като се включи Prestilol
5/5 mg (5 mg bisoprolol и 5 mg perindopril) сутрин и се запази
вечерната доза ССВ.
На контролния преглед се отчита добър контрол на АН –
125/80 mmHg, ритмична сърдечна дейност с фреквенция 6570 уд/мин. Жената съобщава, че оплакванията от прескачане
и сърцебиене са отзвучали след промяната в медикаментозното лечение.
Представеният случай демонстрира не само ефективността на Prestilol за контрол на АН, но и допълнителните
ползи от комбинацията АСЕi и ВВ при болни с допълнителни индикации за приложение на ВВ.
В проучването на Madej и сътр. се доказва по-добрата антихипертензивна ефективност на Prestilol в сравнение с монотерапията с bisoprolol (5). То включва 67 болни с АХ, разделени на две групи: само с ВВ и група на комбинирана
терапия. Още в края на първия месец се установява двойно по-голямо понижение за систолното АН и близо четири пъти по-голяма ефективност за диастолното АН, в групата с Prestilol.
През 2015 бе публикуван поданализ на EUROPA, който
показва редукция с 24% на смъртността и МИ, при приложение на комбинация perindopril/BB в сравнение с плацебо/ВВ
при болни със стабилна коронарна болест и АХ (6).
При нужда от прием на няколко медикамента, комбинирането на антихипертензивните медикаменти в една таблетка, представлява съществено улеснение за болните и това
подобрява придържането към предписаното лечение и съответно контрола на АХ.
доц. д-р Яна СИМОВА1
д-р Димитър СИМОВ2
д-р Пламен СТАНИЛОВ1
проф. Иво ПЕТРОВ1
1
Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2
УМБАЛ Св. Анна – София
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Изводите за клиничната практика:
● Препоръчва се лечението на артериалната хипертония да започне с приложение на комбинирана антихипертензивна терапия като инициална стратегия при повечето
пациенти
● Лекарствената комбинация следва да се прецизира и
титрира според индивидуалния профил на болния – придружаващи заболявания и рискови фактори
 EUROPA - EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery

*

Използвани източници:
1. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial
hypertension. European Heart Journal 2013; 34;2159-2219 www.escardio.org/Guidelines/ClinicalPractice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of
2. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial
hypertension. European Heart Journal, Published: 25 August 2018, https://doi.org/10.1093/eurheartj/
ehy339 https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehy339/5079119
3. Fox K. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable
coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the

● Комбинацията от ВВ и ACEi е ефективна за лечение
на АХ
● При болни с исхемична болест на сърцето добавянето
на perindopril към лечението с ВВ води до реуциране с 24%
на нежеланите сърдечносъдови събития
● Фиксиранта комбинация в една таблетка улеснява
приема и подобрява придържането към терапията (6)
EUROPA study). Lancet. 2003 Sep 6;362(9386):782-8 www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(03)14286-9/fulltext
4. Law M., Morris J., Wald N. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular
disease: meta-analysis of 147 randomized trials in the context of expectations from prospective
epidemiological studies. BMJ 2009; 338:b1665 www.bmj.com
5. Madej A., Buldak L., Basiak M et al. The effects of 1 month antihypertensive treatment with perindopril,
bisoprolol or both on the ex vivo ability of monocytes to secrete inflammatory cytokines. Int J Clin
Pharmacol Ther. 2009;47(11):686-94 www.dustri.com/nc/journals-in-english.html?artId=6714
6. Bertrand M., Ferrari R., Remme W. et al. Perindopril and beta-blocker for the prevention of cardiac
events and mortality in stable coronary artery disease patients: A EUropean trial on Reduction Of
cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease (EUROPA) subanalysis. Am Heart J.
2015;170(6):1092-8 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-8703(15)00538-4

КЛИНИЧЕН ОПИТ С
ПРИЛОЖЕНИЕ НА
SACUBITRIL/VALSARTAN –
АКЦЕНТ ВЪРХУ
ДИУРЕТИЧНИТЕ НУЖДИ
Представяме нашия клиничен опит в Аджибадем Сити
Клиник Сърдечносъдов център с включването на sacubitril/
valsartan (Entresto®, Novartis) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена систолна функция на лява
камера (ЛК) с фокус върху диуретичните нужди.

Въведение
Целта на лечението при болните със СН е да се подобри
тяхното клинично състояние, функционален капацитет и
качество на живот, да се предотвратяват хоспитализациите
и да се понижи смъртността.
В настоящите актуализирани препоръки за поведение
при пациенти със СН на Европейското дружество по кардиология от 2016 година (1) невро-хормоналните антагонисти (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим – ACEi, минерал-кортикоид-рецепторни антагонисти
– MRA и бета-блокери – ВВ) се препоръчват като първа
линия на терапия за всеки пациент със СН с редуцирана
фракция на изтласкване (ФИ) – СНрФИ, тъй като те съществено намаляват заболеваемостта и смъртността в тази група (2-5).

Ангиотензин рецепторният-неприлизинов инхибитор
(ARNI) sacubitril/valsartan трябва да бъде включен към
терапията на мястото на АCEi или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) при болни, които продължават да бъдат симптомни на фона на оптимална конвенционална терапия (1).
Тази препоръка навлиза в алгоритъма на лечение при
СНрФИ след публикуване на резултатите от проучването
PARADIGM-HF* (6), в което се доказва понижение на сърдечната смъртност с 20%, на общата смъртност с 16% и на вероятността за хоспитализация по повод на СН с 21% за групата
на sacubitril/valsartan в сравнение с ACEi – enalapril.
Гореописаните класове медикаменти трябва да бъдат
използвани съвместно с диуретици, когато има симптоми или белези на застой. Тяхната употреба следва да се
модулира според клиничното състояние, като се отчита
факт а, че те могат да доведат до невро-хормонална активация, електролитни нарушения и влошаване на бъбречната функция.
Целта на диуретичната терапия е да постигне и поддържа еуволемия с най-ниската възможна доза. Затова
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Материали и методи
Възможност за изписване на sacubitril/valsartan с протокол към Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК)
съществува от март 2017 година (7), на мястото на ACEi или
ARB и според критериите, заложени в протокола (7):
● Диагностицирана хронична СНрФИ </=35%, II или III
функционален клас (ФК) по NYHA
● Симптоми на СН (задух, умора или сърцебиене) при
различно по степен физическо натоварване, въпреки стандартната терапия с ACEi или ARB в комбинация с ВВ и/или
MRA за лечение на СНрФИ, прилагани в максимално толерирани дози (освен в случаите когато лечението е противопоказано или не се понася)
● Стойности на гломерулна филтрация >/=30 ml/
min/1.73 m 2
● Стойности на серумен калий </=5.4 mmol/l
Изключващите критерии са:
● Възраст под 18 години
● СН с ФИ на ЛК >/=36%
● СН NYHA IV ФК
● Остра декомпенсирана СН в момента (обостряне на
хронична СН, проявяваща се с признаци и симптоми, които
може да изискват интравенозно лечение)
● Наследствен или идиопатичен ангиоедем
● Анамнеза за ангиоедем при предшестващо лечение с
ACEi и/или ARB
● Симптоматична хипотония и/или систолно артериално
налягане (САН) <100 mmHg
● Нарушена бъбречна функция със стойности на гломерулна филтрация <30 ml/min/1.73 m2 или диализа
● Серумен калий >5.4 mmol/l
● Тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза или холестаза
● Бременност и лактация
Оценихме дозата на бримковите диуретици (furosemide и
torasemide) изходно и в края на периода на проследяване. За
улеснение диуретичните дози бяха конвертирани към еквивалентни дози furosemide, както следва: 10 mg torasemide =
40 mg furosemide (8).

Резултати
За периода март 2017 - юли 2018 година включихме
29 пациенти (25 мъже, 82.2%) на терапия със sacubitril/
valsartan, изписан по протокол от НЗОК. Средната възраст в групата беше 60.8 години при стандартно отклонение (СО) от 10 години. Възрастовият диапазон беше от 45
до 83 години.
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Представените данни са за среден период на проследяване от седем месеца (СО 4.2 месеца). През този период трима
пациенти преустановиха лечението със sacubitril/valsartan
поради хипотония, като един от тях почина.
Изходният функционален клас (ФК) в групата беше 2.48
(при СО 0.51), като включването на терапия със sacubitril/
valsartan доведе до съществено подобрение на функционалното състояние на болните и спадане на ФК до 1.78 (при СО
0.67) (p<0.001).
Изходно, 97% от пациентите приемаха диуретици (само
един беше без диуретична терапия), като този процент се запази и в края на нашето проследяване (същият болен остана
без диуретична терапия).
Средната фуроземид-еквивалентна доза се намали от
122.7 mg (СО 226.2 mg) изходно до 117.7 mg (СО 216.7 mg)
при проследяването, като понижението не достигна статистическа значимост (р=0.44). Редукцията представляваше 4%
от изходната диуретична доза.
За цялата изследвана група при 16 пациенти (72.7%) диуретичната доза остана без промяна спрямо изходната, при
пет болни (22.7%) дозата беше понижена, а при един (4.5%) –
увеличена (Фигура 1).
Интересен е фактът, че при болните, при които дозата на
sacubitril/valsartan беше увеличена (четири души), диуретичните нужди намаляват по-изразено: средната фуроземид-еквивалентна доза се понижи от 90 mg (СО 38 mg) до 75
mg (СО 42 mg), p=0.02.
Редукцията спрямо изходната диуретична доза в тази
група беше със 17%, като при половината пациенти дозата
бе титрирана надолу, а при останалите – не бе променена.
При анализ на участниците, които в края на проследяването бяха на най-високото дозово ниво на sacubitril/valsartan
(четирима души, двама от които изходно включени на това
ниво, а при останалите двама с титриране в хода на лечението), отново се наблюдава по-изразено понижение на диуретичните нужди.
Фуроземид-еквивалентната доза се намали от 60 mg
изходно (СО 23 mg) до 45 mg (25 mg), р= 0.04 – редукция
Фигура 1. Брой и процент пациенти на терапия със
sacubitril/valsartan, при които диуретичните
нужди остават без промяна, понижават се или
се увеличават в хода на проследяването
20
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диуретичната доза трябва да се променя според индивидуалните нужди в течение на времето, като при избрани
пациенти диуретиците могат да бъдат (временно) преустановени.
Ефектите на диуретиците върху смъртността и заболеваемостта на фона на СНрФИ не са били обект на рандомизирани клинични проучвания.
Поставихме си за цел да оценим диуретичните нужди
при пациенти със СНрФИ преди и след иницииране на терапия със sacubitril/valsartan.
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Започнете ENTRESTO® навреме
при Вашите симптоматични
пациенти със СН-нФИ1.

Кратка основна информация
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система
за съобщаване.
Entresto
Състав: Entresto 24 mg/26 mg; 49 mg/51 mg; 97 mg/103 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдържа сакубитрил (sacubitril) и валсартан (valsartan) (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан). Показания: Entresto е показан за лечение на
симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Дозировка: Препоръчителната начална доза на Entresto е една таблетка от 49 mg/51 mg два пъти дневно. Дозата трябва да се удвоява на 2-4 седмици до постигане
на прицелната доза от 97 mg/103 mg два пъти дневно. Не трябва да се започва лечение при пациенти с ниво на серумния калий >5,4 mmol/l или САН <100 mmHg. При пациентите със САН ≥100 до 110 mm Hg трябва да се има предвид начална доза от 24 mg/26 mg два пъти
дневно. Entresto не трябва да се прилага едновременно с АСЕ инхибитор или АРБ. Поради потенциалния риск от развитие на ангиоедем при съпътстващо приложение с ACE инхибитор, лечението не трябва да се започва по-рано от 36 часа след спиране на терапията с ACE
инхибитор. Популация в старческа възраст Дозата трябва да бъде съобразена с бъбречната функция на пациентите. Бъбречно увреждане Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на бъбречно увреждане. При пациентите с умерена степен на
бъбречно увреждане трябва да се обмисли начална доза от 24 mg/26 mg два пъти дневно. Тъй като при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане има много ограничен клиничен опит Entresto трябва да се прилага с повишено внимание. Препоръчва се начална доза 24
mg/26 mg два пъти дневно. Липсва опит при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност и приложението на Entresto не се препоръчва.Чернодробно увреждане Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на чернодробно увреждане (Child Pugh
клас A). Entresto трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child Pugh клас B) или със стойности на AST/ALT над два пъти горната граница. Препоръчителната начална доза е 24 mg/26 mg два пъти дневно. Entresto
е противопоказан при пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза или холестаза (Child Pugh клас C). Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Entresto при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени. Начин на
приложение Entresto може да се прилага със или без храна. Противопоказания: • Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. • Едновременно прилагане с ACE инхибитори. Entresto не трябва да се прилага до 36 часа след спиране
на лечението с ACE инхибитор. Анамнеза за развитие на ангиоедем при предшестващо лечение с ACE инхибитор или АРБ. • Наследствен или идиопатичен ангиоедем. • Едновременно прилагане с лекарствени продукти, съдържащи алискирен, при пациенти със захарен диабет
или при пациенти с бъбречно увреждане. • Тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза и холестаза. • Втори или трети триместър на бременността. Предупреждения/Предпазни мерки: Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата-система
(РААС) • Комбинацията на Entresto с ACE инхибитор е противопоказана поради повишения риск от развитие на ангиоедем. Лечението с Entresto не трябва да се започва до 36 часа след спиране на приема на последната доза ACE инхибитор. Ако лечението с Entresto бъде спряно,
лечението с ACE инхибитор не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната доза Entresto. • Комбинацията на Entresto с директни ренинови инхибитори като алискирен не се препоръчва. Комбинацията на Entresto с продукти, съдържащи алискирен е
противопоказана при пациенти със захарен диабет или при пациенти с бъбречно увреждане. Хипотония Не трябва да се започва лечение, докато САН не е ≥100 mmHg. При започване на лечението или по време на титриране на артериалното налягане трябва да бъде редовно
проследявано. При поява на хипотония, се препоръчва временно намаляване на дозата или спиране на приема. Трябва да се обмисли коригиране на дозата на диуретиците, съпътстващите антихипертензивни лекарства и лечение на другите възможни причини за хипотония
(напр. хиповолемия). Недостигът на натрий и/или намаленият циркулаторен обем трябва да бъдат коригирани преди започване на лечението. Нарушена бъбречна функция Пациентите с лека и умерена степен на бъбречно увреждане са изложени на по-голям риск от развитие
на хипотония. Пациентите с тежка степен на бъбречно увреждане (изчислена GFR <30 ml/min/1,73m2) е възможно да бъдат изложени на по-голям риск от развитие на хипотония. При пациенти с терминална бъбречна недостатъчност Entresto не се препоръчва. Влошаване
на бъбречната функция Употребата на Entresto може да бъде свързана с намалена бъбречна функция. Хиперкалиемия Не трябва да се започва лечение, ако нивото на серумния калий е >5,4 mmol/l. Употребата на Entresto може да бъде свързана с повишен риск от развитие на
хиперкалиемия, въпреки че може да възникне и хипокалиемия. Ангиоедем Приемът на Entresto трябва незабавно да се спре. Пациенти със стеноза на бъбречната артерия Употребата на Entresto може да повиши нивата на уреята и серумния креатинин при пациенти с
двустранна или едностранна стеноза на бъбречната артерия. Пациенти с IV функционален клас според класификация на NYHA Необходимо е повишено внимание поради ограничения клиничен опит. В-тип натриуретичен пептид (BNP) не е подходящ биомаркер за сърдечна
недостатъчност. Пациенти с чернодробно увреждане Има ограничен клиничен опит при пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child Pugh клас B) или със стойности на AST/ALT над два пъти горната граница на нормата. Взаимодействия: Взаимодействия,
при които има противопоказание ACE инхибитори Едновременното прилагане с ACE инхибитори може да повиши риска от развитие на ангиоедем. Лечението не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната доза АСE инхибитор. Лечението с ACE инхибитор не
трябва да започва до 36 часа след приема на последната доза Entresto. Алискирен Едновременното прилагане с алискирен е противопоказано при пациенти със захарен диабет или с бъбречно увреждане (eGFR <60 ml/min/1,73 m2). Не се препоръчва комбинацията на Entresto с
директни ренинови инхибитори, като алискирен, тъй като е свързана потенциално с повишена честота на хипотония, хиперкалиемия и намалена бъбречна функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Взаимодействия, при които едновременното прилагане не
се препоръчва Entresto съдържа валсартан и не трябва да се прилага едновременно с други продукти, съдържащи АРБ. Взаимодействия, при които се налагат предпазни мерки Необходимо е повишено внимание при прилагане на Entresto със статини, силденафил, калийсъхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид) антагонисти на минералкортикоидите (напр. спиронолактон, еплеренон), калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий, или други лекарства (като хепарин), нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС), включително селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (COX-2), литий, фуроземид, нитрати (напр. нитроглицерин), инхибитори на OATP1B1, OATP1B3 и OAT3 (напр. рифампицин, циклоспорин), ОАТ1 (напр. тенофовир, цидофовир) или на MRP2 (напр. ритонавир),
метформин. Незначителни взаимодействия Наблюдавани са при едновременно прилагане с дигоксин, варфарин, хидрохлортиазид, амлодипин, омепразол, карведилол или комбинацията левоноргестрел/етинил естрадиол, CYP 450. Нежелани лекарствени реакции (НЛР).
Обобщение на профила на безопасност Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на лечението с Entresto са хипотония, хиперкалиемия и бъбречно увреждане. Съобщава се за поява на ангиоедем. Нежелани реакции според тяхната честота Много чести:
хиперкалиемия, хипотония, бъбречно увреждане. Чести: анемия, хипокалиемия, хипогликемия, замаяност, главоболие, синкоп, вертиго, ортостатична хипотония, кашлица, диария, гадене, гастрит, бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност, остра бъбречна
недостатъчност), умора, астения. Нечести: свръхчувствителност, постурална замаяност, сърбеж, обрив, ангиоедем. Забележка: Лекарството се отпуска по лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълният текст на кратката характеристика
на продукта (КХП, ЕМА 12.07.2018). Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ирландия.
Източници: 1. КХП ENTRESTO (КХП, ЕМА 12.07.2018), налична на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 2. Claggett B, et al. N Engl J Med. 2015;373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, et al. Circ Heart Fail. 2017;10(8):e003430. 4. Yandrapalli et al. Vascular Health and Risk Management
2017:13 369–382
СН-нФИ: Сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ФК: Функционален клас; NYHA: Нюйоркска кардиологична асоциация
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С ENTRESTO® пациентите
живеят по-дълго2, по-добре3
и с по-малко хоспитализации1.

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я
с 25%. Тук отново при половината болни диуретичната
доза бе титрирана надолу, а при останалите – не бе променяна.

Обсъждане
Според проведения от нас начален анализ на група пациенти със СН и понижена ФИ на ЛК, инициирането на терапия със sacubitril/valsartan даде възможност за известно
понижение на диуретичните нужди, което не достигна статистическа значимост.
При анализ, обаче, на ограничените подгрупи болни с
титриране нагоре на дозата на sacubitril/valsartan и тези с
най-високо дозово ниво на sacubitril/valsartan в края на проследяването, се установява значителна редукция в диуретичната доза.
Представени наскоро данни (на конгреса по сърдечна
недостатъчност през май 2018 година във Виена) анализират съпътстващата терапия за СН при пациенти, на които е
предписан sacubitril/valsartan в Германия. Проучването е ретроспективно и се основава на лонгитудинална база-данни
на немските фармацевти (9).
Включени са 5602 болни с изпълнена прескрипция за
sacubitril/valsartan между януари и декември 2016 година,
при които има поне една допълнителна изпълнена прескрипция.
Групата е подразделена според специалността на изписващия лекар (кардиолог или общопрактикуващ лекар - ОПЛ),
иницииращата доза и модела на титриране на sacubitril/
valsartan.
Авторите оценяват дозата на четирите най-често предписвани диуретика в Германия (furosemide, torasemide,
hydrochlorothiazide и xipamide), като за улеснение дозата е
нормализирана и трансформирана към еквивалентна доза
furosemide.
Диуретици приемат 77% от пациентите в шестте месеца преди иницииране и 73% от тях в шестте месеца след
включване на терапия със sacubitril/valsartan (p<0.001).
Средната фуроземид-еквивалентна доза е 218 mg дневно преди и 163 mg дневно след стартиране на sacubitril/
valsartan (p<0.001).
Интересен факт е, че дозата на диуретиците, изписвана от
ОПЛ, е близо 50% по-висока от тази, назначавана от кардиолозите (p<0.001).
За цялата изследвана група диуретичната доза е намалена с 25% след иницииране на sacubitril/valsartan, като в под
групата без титриране на медикамента понижението е с 28%
(p<0.001), в тази със стабилно увеличаване на дозата – 26%
(p<0.001), а в тази със стабилна редукция в дозата – 14%
(p<0.003).
Заключението на авторите е, че включването към терапията и титрирането нагоре на sacubitril/valsartan позволява редукция на диуретичните дози – потенциално
отражение на подобреното функционално състояние на
пациентите. Този факт може да бъде и една от причините
за положителните ефекти на медикамента върху бъбречната функция.
Поданализ на PARADIGM-HF оценява дозата на бримковите диуретици изходно, на шестия месец, първата и вто-
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рата година, калкулирана според еквивалентна доза на
furosemide, със следните мултипликационни фактори (4x за
torsemide и 40x за bumetanide) (10).
Изходно, 65% от пациентите приемат бримкови диуретици с фуроземид-еквивалентна доза 52.3 mg за групата със
sacubitril/valsartan и 53.6 mg за тази с enalapril (p=0.33). По
време на проследяването в 73% от случаите няма промяна в
диуретичната доза, при 16% тя е увеличена, а при 11% - намалена (p<0.001).
При болните на терапия със sacubitril/valsartan, вероятността за понижение на дозата на диуретиците е по-голяма,
а за увеличение – по-малка, в сравнение с тези на терапия с
enalapril, като нетната промяна в употребата на диуретици е
1.6% (p=0.05), 3.5% (p<0.001) и 5.0% (p<0.001), съответно на
6-и, 12-и и 24-ти месец.
Тези данни, както и нашите наблюдения, са в подкрепа на факта, че целта на съвременната терапия за СН, освен подобряване на клиничното състояние, функционалния капацитет и качество на живот, предотвратяване на
хоспитализациите и понижение на смъртността, трябва
да включва и възможността за редукция на диуретичните нужди.

Заключение

Приложението на sacubitril/valsartan (Entresto®,
Novartis) при пациенти със СНрФИ беше свързано с понижение, макар и без статистическа значимост, на диуретичните нужди, като в подгрупите с титриране нагоре, както и с най-високо дозовото ниво на sacubitril/
valsartan, редукцията на диуретичните дози беше по-изразена и съществена.
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НОВИ ДАННИ ЗА
ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА TICAGRELOR
Ticagrelor е утвърден в клиничната практика медикамент за лечение на
пациенти с остър коронарен синдром
(ОКС). За ticagrelor, обаче, продължават да се натрупват нови данни, като
например:
● Данни от реалната клинична
практика за по-високата му ефективност по отношение на редукция на
смърт, миокарден инфаркт (МИ) или
инсулт спрямо clopidogrel на фона на
умерено увредена бъбречна функция
при пациенти с МИ
● Ticagrelor в рамките на двойна
антиагрегантна терапия (ДААТ) за една до три години при пациенти, преживели МИ преди повече от една година, намалява честотата на повторни
МИ спрямо плацебо, като това важи за
различните типове МИ и за МИ с различна големина
● Лечението с ticagrelor не е свързано с повишаване на честотата на ритъмно-проводни нарушения, дори и
при болните с налични изходно леки
проводни нарушения.

Данни от реалната
клинична практика
По данни на голям шведски регистър SWEDEHEART* за пациенти с МИ,
увредената бъбречна функция е свързана с повишен исхемичен риск (1). Лечението с ticagrelor спрямо clopidogrel
намалява комбинираната честота на
смъртност, МИ или инсулт на фона на
нормална и умерено понижена бъбречна функция.
Проучването включва 45 206 участници с МИ, изписани от болница с терапия clopidogrel (33 472) или ticagrelor
(11 734) за периода 2010-2013. Според
оценената скорост на гломерулна филтрация (eGFR), болните са разделени
на такива със запазена бъбречна функ-

ция – eGFR >60 ml/min/1.73m2 (33 668),
умерено увредена бъбречна функция
– eGFR 30-60 ml/min/1.73m2 (9803) и
изразена бъбречна недостатъчност –
eGFR <30 ml/min/1.73m2 (1735).
При сравнение на честотата на първичната крайна цел (смъртност, МИ
или инсулт) в трите групи според
eGFR и според антиагрегантната терапия, на фона на ticagrelor честотата е,
съответно, 7, 18 и 48%, а с clopidogrel
– съответно 11, 33 и 64%. Разликата
е статистически значима в групите с
нормална и умерено понижена бъбречна функция.
В групата с изразена бъбречна дисфункция (eGFR <30 ml/min/1.73m2)
приложението на ticagrelor спрямо
clopidogrel е свързано с понижена честота на МИ, по-висока честота на кървене и липса на разлика по отношение
на комбинираната крайна цел и смъртността.

Ефекти на ticagrelor върху
честота различни типове
миокарден инфаркт
Проучването
PEGASUS-TIMI-54*
показа, че при добра поносимост,
пациентите с висок атеротромботичен риск могат да бъдат оставени на
ДААТ с ticagrelor 60 mg два пъти дневно за още от една до три години след
първата година на ДААТ.
На базата на тези резултати, препоръката влезе в настоящото ръководство за поведение при остър МИ с
елевация на ST сегмента (STEMI) на
Европейското кардиологично дружество (ESC) (3).
PEGASUS-TIMI 54 включва 21 162
участници с анамнеза за МИ от една до
три години преди включване и на терапия с ниска доза ацетилсалицилова киселина (ASA). Всички болни имат по(2)
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не един допълнителен рисков фактор
като напреднала възраст (>/=65 години), диабет на терапия, втори предшестващ МИ, ангиографски документирана многоклонова коронарна болест
или хронично бъбречно заболяване
(ХБЗ) с eGFR <60 ml/min/1.73 m2, което не е в крайна фаза.
В PEGASUS-TIMI 54 пациентите са
рандомизирани на ticagrelor 90 mg два
пъти дневно, ticagrelor 60 mg два пъти дневно или на плацебо, като получават към терапията ниска дозa ASA.
Първичната крайна цел в проучването
е повлияването на комбинираната честота на сърдечносъдова смърт, МИ или
инсулт.
Този показател за ефикасност намалява значимо на фона на терапия и с
двете дози ticagrelor спрямо плацебо
на 36-ия месец от проследяването (в
проучването пациентите са проследени за период от средно 33 месеца). Двете дози на ticagrelor показват сходен
профил на ефикасност, но дозата от 60
mg демонстрира по-добър профил на
безопасност.
Поданализ на PEGASUS-TIMI 54
анализира ефикасността на ticagrelor
(групирано за двете дози спрямо плацебо) за редукция на различните подтипове МИ и големината на инфарктната зона (4).
В хода на проследяването са наблюдавани 1042 МИ. По-голямата част от
тях (76%) са спонтанни (Тип 1). Тип 2
МИ (при повишени изисквания на миокарда) са 13%, а Тип 4 (свързани с
PCI) – 10%. МИ на фона на внезапна
сърдечна смърт и МИ, свързани с аорто-коронарен байпас операция (CABG)
са под 1%.
Проследявайки стойностите на тропонина, половината от МИ (50%) са с
върхова стойност на тропонин поне 10
пъти над горната граница на нормата
(ГГН), а при 21% стойностите са поне
100 пъти над ГГН. Като STEMI са регистрирани 21% от МИ.
Ticagrelor намалява честота на МИ
до третата година (4.47% спрямо 5.25%,
съотношение на риска - HR 0.83, 95%
доверителен интервал - CI 0.72-0.95,
p=0.0055). Ползата остава валидна по
отношение на различните подтипове
МИ, за STEMI и за различните по големина МИ, дефинирани според степента на повишение на тропонина.
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Води ли ticagrelor до
проводни нарушения?
В поданализ на проучването
PLATO*, с повече от 15 000 участници
с ОКС се установи, че леките проводни
нарушения, налични изходно, са свързани с по-висока честота на ритъмнопроводни инциденти в рамките на една година (5).
Ticagrelor, обаче, не увеличава честотата на ритъмно-проводни инциденти в сравнение с clopidogrel, дори и при
пациентите с изходни леки проводни
нарушения, като синусова брадикардия, атрио-вентрикуларен (AV) блок
I степен, ляв преден или заден хеми
блок, ляв или десен бедрен блок.
В PLATO беше доказано, че при 18
624 участници с ОКС тикагрелор (в
комбинация с ASA) намалява честота на сърдечносъдова смъртност, МИ
и инсулт в сравнение с клопидогрел (в
комбинация с ASA) (6).
Два клинично значими странични
ефекта на терапията с ticagrelor са задух и брадикардни инциденти, вероятно свързани с модулация на локалните нива на аденозина. Те обикновено са
краткотрайни и изглежда не водят до
дългосрочни усложнения.
В PLATO не са включвани болни с
по-изразени проводни нарушения: болест на синусовия възел, AV блок II
или III степен или предшестващ синкоп с вероятна причина брадиаритмия,
освен ако не е имплантиран постоянен
кардиостимулатор.
В ЕКГ подпроучването на PLATO
са включени 15 460 участници. От тях,
при 2908 е проведено продължително
ЕКГ-мониториране: седемдневен Холтер ЕКГ, поставен при инициирането на терапията и втори седемдневен
Холтер на 30-ия ден.
Първичната аритмична крайна точка е комбинация от всякаква симп-
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томна брадиаритмия (синусова брадикардия – поне четири комплекса със
сърдечна честота – СЧ </=45 уд/мин,
или пропуснато съкращение – липса на камерен комплекс в рамките на
180% от предшестващия RR интервал)
или тахиаритмия (камерна или надкамерна тахикардия – всеки епизод със
СЧ >100 уд/мин за поне четири съкращения), поставяне на постоянен кардиостимулатор или сърдечен арест в рамките на първата година.
Изходната честота на проводни нарушения е 27.5% (4256 лица): най-често
синусова брадикардия (16.1%), следвана от пълен десен бедрен блок (4.6%),
ляв преден хемиблок (4.6%), AV блок I
степен (3.3%), пълен ляв бедрен блок
(2.2%) и ляв заден хемиблок (0.5%).
Пациентите с изходни проводни нарушения са по-възрастни, по-често
мъже и с по-висока честота на предходен МИ, реваскуларизация, не-хеморагичен инсулт и ХБЗ.
Честотата на първичната крайна
цел е по-висока сред болните с изходни проводни нарушения (17%) в сравнение с тези без проводни нарушения
(12.6%), p<0.001. Това остава валидно
и за индивидуалните компоненти на
първичната крайна цел.
Не се установява разлика в риска
за настъпване на аритмичната крайна
цел независимо от приема на ticagrelor
или clopidogrel: 17% едногодишна честота в двете рамена при пациенти с
изходни проводни нарушения и 12.4%

на фона на ticagrelor спрямо 12.8% на
фона на clopidogrel при тези без изходни нарушения в проводимостта –
фигура 1. Не се отчитат различия и в
индивидуалните компоненти на първичната крайна цел.
Други клинични събития, които потенциално могат да се отдадат на ритъмно-проводни нарушения, като световъртеж, хипотония и синкоп, са
редки и не показват връзка с прилаганото лечение. Не се наблюдава промяна в СЧ в двете рамена на базата
на наличието или липсата на изходни
проводни нарушения при едногодишно проследяване.
Анализиран е също рискът за настъпване на аритмичната крайна цел
при пациенти с изходно повишен риск
за брадикардия, като наличие на долен МИ или приемащи брадикардни
медикаменти, като бета-блокери, недихидропиридинови блокери на калциевите канали и дигоксин при рандомизацията.
И в тази група приемът на ticagrelor
не води до увеличаване на честотата на
аритмичната крайна цел и отделните й
компоненти спрямо clopidogrel.
доц. д-р Яна СИМОВА
д-р Николай МАРИНОВ
проф. Иво ПЕТРОВ
Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
Статията се издава със съдействието на АстраЗенека. BULJUL18-CV-02-ART

Фигура 1. Ч
 естота на комбинираната аритмична крайна цел според лечението и наличието на проводни нарушения изходно
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Заключението на авторите е, че
сред пациенти, преживели МИ, поголямата част от повторните МИ са
спонтанни и свързани с висок ензимен излив. На този фон, ticagrelor съществено понижава честотата на МИ,
независимо от типа на инфаркта и големината на инфарктната зона, като
най-голямата абсолютна редукция на
риска е за спонтанните МИ, големите
МИ и STEMI.
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При пациентите с преживян МИ

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ
ПОЛЗИ
на

BRILIQUE
МОГАТ ДА НАПРАВЯТ

РАЗЛИКАТА1

Терапията с BRILIQUE 60 mg* редуцира значимо риска от СС смърт/МИ/Инсулт при пациенти с преживян МИ и висок СС риск†1
Литература: 1. Bonaca MP et al. N Engl J Med 2015;372:1791–1800
*В комбинация с АСК. †Пациентите, включени в проучването, са с анамнеза за МИ 1-3 години и са проследени 3 години след рандомизация. Дефиниция за висок СС риск включва наличието на поне
1 от следните рискови фaктори: възраст ≥ 65 години, повече от 1 МИ, многоклонова болест, диабет, изискващ медикаментозно лечение, нетерминална хронична бъбречна дисфункция. P<0.026
показва статистическа значимост.
СС – сърдечно-съдова; МИ – миокарден инфаркт; АСК – ацетилсалицилова киселина
Показания: Brilique, приложен едновременно с ацетилсалицилова киселина (ASA), е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) или анамнеза за миокарден инфаркт (МИ) и висок риск от развитие на атеротромботично събитие. Дозировка и начин на приложение: Пациентите, приемащи Brilique, трябва също така да приемат ниска поддържаща доза от 75-150 mg ASA дневно,
освен ако това е изрично противопоказано. ОКС: Лечението с Brilique трябва да започва с еднократна натоварваща доза от 180 mg (две таблетки от 90 mg), след което се продължава с доза 90 mg два пъти дневно. Препоръчва
се лечението с Brilique 90 mg два пъти дневно да продължи 12 месеца при пациенти с ОКС, освен ако няма клинични показания за прекъсване на приема. Анамнеза за МИ: Brilique 60 mg два пъти дневно е препоръчителната
доза, когато е необходимо удължено лечение на пациенти с анамнеза за МИ от поне една година и висок риск от атеротромботично събитие. Лечението може да бъде започнато без прекъсване, кaто продължаваща терапия
след началното лечение от една година с Brilique 90 mg или терапия с друг аденозин дифосфат (АДФ) рецепторен инхибитор при пациенти с ОКС и висок риск от атеротромботично събитие. Лечението може да бъде започнато също и до 2 години от МИ или до една година след спиране на предшестващото лечение с АДФ-рецепторен инхибитор. Има ограничени данни за ефикасността и безопасността на удължено лечение с тикагрелор над
3 години. За перорално приложение. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Активно патологично кървене. Анамнеза за интракраниална хеморагия. Тежко
чернодробно увреждане. Съвместно приложение на тикагрелор с мощни инхибитори на CYP3А4 (напр. кетоконазол, кларитромицин, нефазодон, ритонавир и атазанавир),. Специални предупреждения и предпазни мерки
при употреба: Приложението на тикагрелор при пациенти с известен повишен риск от кървене трябва да се прецени спрямо ползата по отношение на предпазването от атеротромботични инциденти. Ако е клинично показан,
тикагрелор трябва да се прилага с повишено внимание при следните групи пациенти: Пациентите със склонност към кървене (напр. поради скорошна травма, операция, нарушения в кръвосъсирването, активен или скорошен
стомашно-чревен кръвоизлив).. Пациенти, приемащи едновременно лекарствени продукти, които могат да повишат риска от кървене (напр. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), перорални антикоагуланти
и/или фибринолитици) в рамките на 24 часа от приема на тикагрелор. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да информират лекарите и стоматолозите си, че приемат тикагрелор, преди да им бъде назначена някаква
хирургична интервенция и преди да започнат да приемат нов лекарствен продукт. Ако пациентът подлежи на планова операция и антиагрегантният ефект е нежелан, тикагрелор трябва да се спре 7 дни преди хирургичната
интервенция. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Едновременното приложение на мощни CYP3A4 инхибитори с тикагрелор е противопоказно. Едновременното приложение
на тикагрелор с мощни индуктори на CYP3A може да понижи експозицията и ефикасността на тикагрелор, и поради тази причина не се насърчава тяхното едновременно приложение с тикагрелор. Не се препоръчва
едновременната употреба на тикагрелор със симвастатин или ловастатин в дози, надвишаващи 40 mg. Данните показват потенциал за намалена ефикасност на тикагрелор при пациенти с едновременно приложение на
тикагрелор и морфин. Поради наблюдаване на предимно асимптомни вентрикуларни паузи и брадикардия се изисква повишено внимание, когато тикагрелор се прилага едновременно с лекарствени продукти, за които е
известно, че индуцират брадикардия. Нежелани лекарствени реакции: Много чести (≥ 1/10): Кървене, свързано с нарушения на кръвта, Хиперурикемия, Диспнея. Чести (≥ 1/100 до < 1/10): Подагра, Подкожно или дермално
кървене, Стомашно-чревен кръвоизлив, Диария, Гадене, Запек. Нечести: (≥ 1/1 000 до < 1/100) Вътречерепен кръвоизлив
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана
полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по
лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете Brilique, моля, консултирайте се с кратката характеристика на продукта (КХП).
Дата на последна актуализация на КХП: 17 май 2018 г. Дата на създаване на материала 06.2018. BG-0779. AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24.

За значими клинични ползи
56 филм. таблетки 60 и 90 мг

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я
Изводите за клиничната практика:
● Данни от реалната клинична практика за пациенти с МИ показват, че ДААТ с ticagrelor спрямо
clopidogrel намалява смъртността, МИ или инсулт на фона на нормална и умерено понижена бъбречна функция
● За болни с МИ преди повече от
една година, продължаването на ДАИзползвани съкращения:
SWEDEHEART - Swedish Web System for Enhancement and
Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated
According to Recommended Therapies
PEGASUS-TIMI 54 – Patients with Prior Heart Attack Using
Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of AspirinThrombolysis in Myocardial Infarction 54
PLATO - PLATelet inhibition and patient outcomes
*

Използвана литература:
1. Edfors R., Sahlen A., Szummer K. et al. 6011 Outcomes in patients
treated with ticagrelor versus clopidogrel after acute myocardial infarction in relation to renal function: 1-year SWEDEHEART regis-

АТ с ticagrelor и ASA за период от
още една до три години съществено понижава честотата на МИ, независимо от типа на инфаркта и големината на инфарктната зона, спрямо
самостоятелния прием на ASA, като
най-голямата абсолютна редукция
на риска е за спонтанните МИ, големите МИ и STEMI.
try data. Eur Heart J 2017; 38 (Suppl 1) https://academic.oup.com/
eurheartj/article/38/suppl_1/ehx493.6011/4086403?searchresult=1
2. Bonaca M., Bhatt D., Cohen M. et al., on behalf of the PEGASUS-TIMI
54 Steering Committee and Investigators. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. N Engl J Med 2015;
372:1791-1800 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1500857
3. Ibanez B., James S., Agewall S. et al. 2017 ESC Guidelines for the
management of acute myocardial infarction in patients presenting
with ST-segment elevation: The Task Force for the management of
acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment
elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European
Heart Journal 2017; 39 (2):119-177 https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/2/119/4095042

● Въпреки че брадикардните инциденти се водят за клинично значима нежелана лекарствена реакция
при лечение с ticagrelor, поданализ на
PLATO показа, че ДААТ с ticagrelor
не увеличава честотата на ритъмно-проводните нарушения спрямо
clopidogrel дори и при пациенти с изходни леки проводни нарушения
4. Bonaca M., Wiviott S., Morrow D. et al. Reduction in Subtypes and
Sizes of Myocardial Infarction With Ticagrelor in PEGASUS-TIMI
54. Circulation 2015; 132 (Suppl 3):A11594 http://circ.ahajournals.
org/content/132/Suppl_3/A11594
5. Scirica B., Bansilal S., Davoudi F. et al. Safety of ticagrelor in patients with baseline conduction abnormalities: A PLATO (Study of
Platelet Inhibition and Patient Outcomes) analysis. American Heart
Journal 2018; 202:5-60 www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0002870318301431
6. Wallentin L., Becker R., Budaj A. Et al. for the PLATO Investigators. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009; 361:1045-1057 www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa0904327

КОМБИНИРАНА АНТИХИПЕРТЕНЗИВНА
ТЕРАПИЯ КАТО ИНИЦИАЛЕН ПОДХОД
В ЛЕЧЕНИЕТО НА АХ
Комбинираната антихипертензивна терапия при отделни високорискови групи, като хора със захарен диабет
тип 2 (ЗДТ2) и/или бъбречни заболявания, намалява артериалното налягане
(АН) значително по-ефективно от монотерапията.
Освен това, приложението на фиксирани комбинации предлага предимствата на по-кратък период до достигане до
прицелните стойности на АН и понижена честота на странични ефекти.
Различният механизъм на действие на отделните компоненти във фиксираните комбинации е предпоставка
за по-ефективен контрол на АН. Отделните компоненти взаимно допълват фармакологичните и хемодинамичните си свойства, което улеснява
постигането на оптимално АН, а комбинирането им позволява също приложение на по-ниски дози и редуциране
на страничните ефекти.
Според новото ръководство на Европейското кардиологично друже-
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ство (ЕSC) и Европейското дружество
по хипертония (ESH), което се очаква
да бъде публикувано през тази есен,
стартирането на комбинирана терапия
е с предимство пред начална монотерапия при повечето пациенти (1).
Прицелните стойности са АН <140/90
mmHg за всички хипертоници и <130/80
mmHg при наличие на ЗДТ2, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) или исхемична болест на сърцето (ИБС).
Всички лекарствени комбинации,
включващи инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi), ангиотензин рецепторни блокери (ARB),
калциев антагонист (ССВ), диуретик и
бета блокер (ВВ), могат да са начална
терапия за болните с АХ. Препоръчват
се фиксираните лекарствени комбинации поради подобрения комплайънс и
удобство за болния.
Важно е още при назначаване на
първоначалното лечение за АХ да се
съобразят индивидуалните нужди на
болния, придружаващите заболявания
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и рискови фактори, за да може още в
началото на терапията да се постигне
максимална редукция на АН и сърдечносъдова протекция.

Показания за начална
комбинирана терапия
за АХ
В клиничната практика индикациите за иницииално започване на комбинирана терапия са:
● АН е значително повишено - систолното АН е =/>20 mmHg или диастолното АН е =/>10 mmHg над прицелните стойности
● Болният е с висок сърдечносъдов
риск
● Наличие на показания за приложение на антихипертензивни медикаменти с различен механизъм на
действие
Пациентите със ЗД са група със значимо повишен сърдечносъдов риск.
При тях, често контролът на АН е труден, и поради естеството на метабо-
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литното заболяване, е желателно антихипертензивната терапия да е с
метаболитно неутрален ефект.
ССВ, за разлика от тиазидните диуретици (особено прилагани във високи дози), имат неутрален ефект върху липидния и гликемичния профил
при пациенти с метаболитен синдром
и/или ЗДТ2. Добавянето на ССВ към
ACEi постига по-изразено забавяне на
прогресията на хроничното бъбречно увреждане при хипертензивни пациенти, включително и при случаите
със ЗДТ2.
Данните от голям мета-анализ показаха, че ACEi понижават общата
смъртност, сърдечносъдовата смъртност и значимите неблагоприятни сърдечносъдови събития при пациентите
със ЗДТ2. Поради това, ACEi трябва
да бъдат терапия на първи избор за намаляване на смъртността и заболеваемостта при тази популация болни (2).
ACEi в комбинация с CCB имат синергични антихипертензивни ефекти,
като освен това се постига и допълнителна полза от минимализиране на нежеланите странични ефекти на отдел-
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ните компоненти (например отока при
приема на дихидропиридинов CCB).
В рамото за понижаване на АН на
проучването ASCOT (ASCOT-BPLA)*
е установено, че комбинацията ACEi и
CCB осигурява по-ефикасен контрол
на АН и намалява смъртността и честотата на значимите сърдечносъдови
инциденти в сравнение с комбинацията ВВ и тиазиден диуретик (3).
В поданализ на проучването
RAMONA (4) при 1276 хипертоници със
ЗДТ2 е включена комбинирана антихипертензивна терапия в една таблетка с
ramipril и amlodipine в четири различни
дозови нива (5/5, 5/10, 10/5 и 10/10 mg).
След четиримесечно проследяване АН се понижава съществено: от 157.5/91.3+/-9.6/7.6 mmHg до
130.9/79.6+/-7.4/5.8 mmHg. Прицелните стойности на АН (<140/85 mmHg)
са постигнати при 70% от пациентите.
Този положителен ефект настъпва на
фона на благоприятно повлияване на
метаболитния профил, което е от особено значение при болните със ЗДТ2.
Акроними на клинични проучвания:
ASCOT-BPLA - Anglo Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Blood Pressure Lowering Arm
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Изводите
за клиничната практика:
● При високорискови болни е
уместно инициалното включване
на комбинирана антихипертензивна терапия
● Комбинацията от ССВ на
АСЕi е с висока ефективност за контрол на АН
● Приложението на ССВ и АСЕi
във фиксирана комбинация е особено подходящо за диабетици с АХ
RAMONA - Monitoring of the blood pressure lowering
effectiveness of ramipril-amlodipine fix combination UKPDS - The
UK Prospective Diabetes Study
Използвани източници:
1. 28th European meeting on hypertension and cardiovascular
protection. Plenary session: 2018 European Guidelines. Presented
June 9, 2018 www.medscape.com/viewarticle/897895#vp_1
2. Cheng J., Zhang W., Zhang X., et al. Effect of angiotensin
converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor
blockers on all cause mortality, cardiovascular deaths, and
cardiovascular events in patients with diabetes mellitus: A meta
analysis. JAMA Intern Med 2014;174:773 785 http://archinte.
jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1847572
3. Dahlof B., Sever P., Poulter N. et al. Prevention of cardiovascular
events with an antihypertensive regimen of amlodipine
adding perindopril as required versus atenolol adding
bendroflumethiazide as required, in the Anglo Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT
BPLA): A multicentre randomised controlled trial. Lancet
2005;366:895 906 www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(05)67185-1/fulltext
4. Simonyi G. Benefits of fixed dose combination of
ramipril/amlodipine in hypertensive diabetic patients: A
subgroup analysis of RAMONA trial. Chin Med J (Engl).
2016;
129(10):1224-1228
www.cmj.org/temp/ChinMe
dJ129101224-2589055_071130.pdf

О Б РАЗ Н А Д И А Г Н О С Т И К А

ИНДИКАЦИИ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРИ СПОРТНО СЪРЦЕ
Въпреки подобреното разбиране на сърдечното ремоделиране при спортистите, все още липсва пълна сигурност
при диференциалната диагноза на по-изразените форми на
спортно сърце и някои наследствени сърдечни заболявания,
като хипертрофична (ХКМП), дилатативна (ДКМП) или
аритмогенна (АКМП) кардиомиопатия, както и некомпактна лява камера (НКЛК).
Европейското дружество по превантивна кардиология
(EAPC) и Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване (EACVI*) публикуваха в European Heart Journal (1)
обща позиция относно индикациите и интерпретацията на
сърдечносъдовото изобразяване при оценката на спортното
сърце.

Сърдечносъдова адаптация при
спортисти
Проявите на спортното сърце включват повишена честота
на електрокардиографски (ЕКГ) аномалии, балансирано увеличение на размерите на десните и левите сърдечни кухини,
повишена левокамерна (ЛК) дебелина на стената при по-добри индекси на систолна и диастолна функция в сравнение
със здравите контроли, които не са активни спортисти.
Телесните размери също се отразяват на големината на
сърдечните кухини, с което може да се обясни около 50% от
вариабилността на ЛК диаметър и маса. Жените спортисти
показват сърдечна адаптация, подобна на тази при мъжете,
но обикновено по-слабо изразена по отношение на абсолютни стойности.
Етническата принадлежност е основен определящ фактор за сърдечната адаптация към натоварване – спортистите
с негроиден произход са с много по-висока честота на ЕКГ
промени (до 40% от случаите) и ЛК хипертрофия в сравнение с останалите раси.
Сърдечната адаптация при спортисти зависи основно от
характеристиката, интензитета и общата продължителност
на тренировъчните протоколи с наличие на дозо-зависим
ефект.
Изотоничното (динамично) натоварване е свързано със
значително увеличение на сърдечния дебит и понижение на
периферното съдово съпротивление, и, следователно, с обемно обременяване на сърцето.
И обратно, изометричното (статично) натоварване се характеризира с по-малко увеличение на сърдечния дебит и с
преходно покачване на периферното съпротивление, воде-

щи до тензионно обременяване.
Повечето спортни дисциплини се характеризират с различни степени на комбинация на изометрични и изотонични компоненти. Поради това, оригиналната дихотомна
класификация на силови (изометрични) и за издръжливост
(изотонични) дисциплини не е приложима при повечето
спортисти.
В настоящия документ е предложена опростена класификация на спортовете в четири основни групи на базата на
основните физиологични характеристики на натоварването:
издръжливост, сила, техника или смесено (Фигура 1).
Най-голямо отражение върху ЛК маса (с увеличаване
както на ЛК диаметър, така и на дебелината на стената) имат
някои дисциплини за издръжливост, като колоездене, гребане, плуване и ски бягане, за които са характерни високи нива както на динамично, така и на статично натоварване.
От друга страна, преобладаващо силовите дисциплини се
свързват само с леко увеличение на ЛК дебелина на стената, което рядко надхвърля горната граница на нормата. Има
дисциплини, при които успехът се дължи на техниката на
спортиста – те имат минимално сърдечносъдово отражение
и обикновено липсва сърдечна адаптация.
Фигура 1. Опростена класификация на най-честите
Олимпийски спортни дисциплини според относителното
участие на изометрично и изотонично натоварване и съответната сърдечносъдова адаптация
Спортни дисциплини
Техника

Сила

Смесени

Издръжливост

Изометрично +/- Изометрично +++/+++ Изометрично ++/+++ Изометрично ++/+++
Изотонично

+/- Изотонично

+/++

Сърдечно
+/- Сърдечно
+/++
ремоделиране
ремоделиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

голф
стрелба с лък
ветроходство
тенис на маса
езда
карате
стрелба
кърлинг
шейни
ски скокове
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• вдигане на
тежести
• борба/джудо
• бокс
• бягане на къси
разстояния
• тласкане на гюле
• хвърляна на
диск/копие
• художествена/
спортна
гимнастика
• бобслей
• бягане с
кънки на къси
разстояния
• алпийски ски
• сноуборд

Изотонично

++/+++ Изотонично

+++/++++

Сърдечно
++/+++ Сърдечно
++++
ремоделиране
ремоделиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

футбол
баскетбол
волейбол
водна топка
бадминтон
тенис
фехтовка
хандбал
ръгби
хокей

• колоездене
• гребане
• плуване
• бягане на дълги
разстояния
• кану каяк
• триатлон
• модерен
петобой
• ски бягане
• биатлон
• бягане с кънки
на дълги
разстояния
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Смесените спортове са тези, при които има редуващи се
фази на работа (динамично или статично натоварване) и
почивка. Типични примери са дисциплините с топка и отборните активности. При такива спортисти сърдечното ремоделиране включва увеличаване на размера на ЛК с леко
нарастване на дебелината на стената и ЛК маса.
В клиничната практика относителната дебелина на стената (RWT – relative wall thickness, изчислена като два пъти
дебелината на задната стена на ЛК разделена на теледиастолния размер) се използва за характеризиране на морфологичното ремоделиране на ЛК – стойности от 0.30 до 0.45 съответстват на физиологично ремоделиране.
Дисциплините за издръжливост са свързани също с увеличение на размерите на предсърдията и на дясна камера
(ДК), както и леко разширяване на аортния корен, което не
се наблюдава при силовите спортове.
Всъщност, спортното сърце винаги се характеризира с
хармонично и последователно увеличение на размерите на
всички сърдечни кухини, докато наличието на не-хармонично (диспропорционално) ремоделиране предполага нефизиологичен процес.
Трябва да се спомене, че използването на анаболни андрогенни стероиди в силовите дисциплини води до концентрично ЛК ремоделиране, концентрична хипертрофия и
миокардна фиброза, които могат да персистират след декондициониране, както и години след преустановяване на тези
медикаменти.
Тези промени са свързани с повишена смъртност при употребяващите анаболи спрямо не-употребяващите анаболни
стероиди спортисти.

Индикации за образни изследвания и
нормална находка при спортисти
Обикновено първа стъпка при оценка на атлетите е физикалният преглед и 12-каналната ЕКГ. Повечето от сърдечносъдовите заболявания при спортисти могат да бъдат заподозрени на базата на променената ЕКГ (с изключение на
исхемичната болест на сърцето – ИБС, аномалиите на коронарните артерии и клапните заболявания).
ЕКГ промените могат да бъдат разделени според честотата на изява, отношението им с физическото натоварване,
връзка с повишен сърдечносъдов риск и необходимост от допълнителни изследвания за потвърждаване/изключване на
подлежащо сърдечносъдово заболяване.
Спортното сърце обикновено (до 80%) е свързано с ЕКГ
промени като синусова брадикардия, атриовентрикуларен
(AV) блок първа степен и ранна реполяризация в резултат на
физиологичната адаптация на сърдечната автономна нервна
система към тренировъчния режим, т.е. повишаване на вагалния тонус и/или намалена симпатикова активност.
Освен това, ЕКГ на елитните спортисти често изпълнява
волтажните критерии за ЛК хипертрофия, отразяващи физиологичното ЛК ремоделиране с увеличаване на дебелината на стената и размера на кухината. Тези промени не означават наличие на сърдечносъдова патология или увеличен
сърдечносъдов риск.
Описаните промени трябва ясно да се разграничат от несвързаните с физическо натоварване ЕКГ промени (с често-
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та под 5%), като депресия на ST сегмента и инверсия на Т
вълните, патологични Q вълни, значими вътрекамерни нарушения в провеждането, камерна пре-ексцитация, дълъг
или къс QT интервал, и камерни аритмии. Наличието им налага допълнително уточняване.
Съществуват и някои гранични ЕКГ варианти, като ЕКГ
данни за ляво или дясно предсърдно обременяване, отклонение на електрическата ос наляво или надясно и данни за
хипертрофия на ДК, чието значение при спортисти не е изяснено, но ако са изолирани аномалии и не са свързани с положителна фамилна анамнеза, не налагат допълнителни изследвания.
Авторите на консенсуса предлагат при спортисти, при
които има ЕКГ данни за реполаризационни нарушения, да
се изключи структурно сърдечно заболяване с помощта на
подробна образна диагностика и тези изследвания да се повтарят периодично (обикновено е достатъчно провеждане на
ежегодна ехокардиография – ЕхоКГ).
При ЕхоКГ оценка на спортисти е уместно индексиране
според телесната повърхност на размерите на ЛК, като горна граница на нормата в тази група е теледиастолен диаметър (ТДД) <35 mm/m2 при мъжете и <40 mm/m2 при жените.
Максималната дебелина на стената е <12 mm при повечето от спортистите от европеидната раса, като само 2% попадат в границите 13-16 mm. Септумът на ЛК е по-тънък при
жените (средна стойност 9 mm, горна граница 11 mm).
Повечето от адаптационните промени, свързани с физическо натоварване, регресират след временно преустановяване на тренировките (декондициониране), дори само след
няколко седмици (9-12), но в 20% от случаите дилатацията на ЛК персистира дори след пет годишна липса на активност, без да е свързана с неблагоприятни сърдечносъдови инциденти при проследяване.
Систолната функция (фракцията на изтласкване – ФИ) на
ЛК не се променя при атлети. Диастолната функция, отразена според кръвотока през митрална клапа, е нормална, дори свръх-нормална, с увеличен принос на ранното диастолно
пълнене в покой (E/A>2). Пулсовият тъканен Доплер (TDI) дава допълнителна информация с нормална s’ скорост (>8 cm/s)
и e’ скорост на митралния пръстен (>10 cm/s) (Фигура 2).
Увеличението на лявото предсърдие (ЛП) е често при
спортисти и е пропорционално на двукамерното уголемяване. Предпочитаният метод на оценка на размерите на ЛП е
чрез измерване на обем.
Обикновено, размерите на аортния корен в областта на
синусите на Валсалва и клапния пръстен са нормални. Дясното предсърдие (ДП) и ДК са подложени на структурно и
функционално ремоделиране в резултат на хемодинамичното натоварване при усилени тренировки. Въпреки значимото увеличение на ДК, систолната функция на ДК при спортистите остава нормална.
Стрес ЕхоКГ с физическо натоварване е много достоверен, безопасен и добре поносим не-инвазивен метод при необходимост от допълнителна информация за сърдечната
функция, контрактилния резерв, физическия капацитет и
изявата на аритмии.
Типична индикация за стрес ЕхоКГ е оценка на глобалната и регионална систолна функция при съмнение за ИБС
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Удобство

и диагностична
достоверност
Правилният избор на нов ехокардиограф се корени в баланса.
Вие търсите най-новото технологично решение, което да е бързо
за разучаване и лесно за употреба? Нуждаете се от скоростна и
прецизна, но информативна диагностика? Желаете опростен и
същевременно интуитивен потребителски интерфейс, както и
съществените функции да са лесно достъпни, за да постигнете
резултатите, от които имате нужда? И всичко това в ергономичен
дизайн, позволяващ работа с по-малко движение и по-малко стъпки?
Вашият избор е Philips Affini .
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Фигура 2. ЕхоКГ при 22-годишен състезател по плуване

Таблица 1. Индикации за провеждане на пълна ЕхоКГ
оценка със STE и 3D
Индикации за STE

Идентифициране на субклинични нарушения с
цел ДД между спортно сърце и ранна ДКМП (ЛК)
Идентифициране на субклинични нарушения с
цел ДД между спортно сърце и ранна ХКМП (ЛК)
Характеризиране на сегментни нарушения в
кинетиката (ЛК и ДК)

Индикации за 3D
ЕхоКГ

По-добра оценка на обеми и функция на ЛК
Оценка на модела на ЛК геометрия
Количествена оценка на ЛК трабекуларизация

Фигура 3. ЛК стрейн, оценен чрез STE при 20-годишен
футболист. Глобалната и регионална деформация е оценена от апикален 4-, 3- и 2-кухинен срез. GLS е -20%.

А – апикален срез от 4 кухини и В – парастернален
срез по къса ос, показващи ЛК хипертрофия при симетрично увеличение на дебелината на всички стени и
диаметъра на ЛК. С – стандартен пулсов Доплер на
входящия кръвоток през митрална клапа, демонстриращ свръх-нормална ранна диастолна функция с повишена Е скорост и Е/А съотношение. D – пулсов тъканен Доплер на латералната ЛК стена, подчертаващ
усилената ранна диастолна миокардна функция с висока e’ скорост.
или коронарни аномалии, при променена ЕКГ или при граничен стрес ЕКГ тест.
При някои елитни спортисти увеличаването на ЛК и ДК
може да е свързано с леко нарушение на систолната функция. В тези случаи стрес ЕхоКГ позволява оценка на контрактилния резерв на дилатираните камери – значителното подобрение на контрактилността при физическо натоварване
предполага физиологичен отговор.
Спекъл трекинг (speckle tracking echocardiography – STE)
и 3D ЕхоКГ не са част от рутинната оценка на спортистите,
но могат да бъдат полезни в някои специфични ситуации за
изясняване на типа на сърдечносъдовите адаптации.
Глобалният лонгитудинален стрейн (GLS) на ЛК от STE
се използва най-често в клиничната практика. Понижението на GLS на фона на спортно сърце не е обичайно и не може
да се приеме като физиологична адаптация към физическото натоварване. Нормалните стойности за общата популация варират от -16% до -22% (Фигура 3).
STE може да се използва и за оценка на ДК стрейн (strain)
и стрейн рейт (strain rate) анализът може обективно и количествено да оцени наличието на регионална ДК дисфункция, което улеснява диференциалната диагноза (ДД) между
спортното сърце и АКМП (Таблица 1, Фигура 3).
Сърдечният магнитен резонанс (CMR) е втория най-ценен
образен метод за рутинно скриниране на активни спортисти
и определено заема важна роля за оценка в случаите със съмнение за сърдечно заболяване. CMR може да постави диагноза ХКМП, ДКМП, АКМП, НКЛК, бикуспидна аортна клапа, засягане на аортния корен, миокардит, перикардит и ИБС.
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Оценката на обема, формата и ФИ на ДК са едни от основните критерии за диагностициране на АКМП. Тъй като активната спортна дейност е свързана с увеличение и ремоделиране на ДК, дефинирането на патологично дилатиране на
ДК се препоръчва само при покриване на големите CMR диагностични критерии на АКМП: теледиастолен обем >/=110
ml/m2 за мъжете и >/=100 ml/m2 за жените.
CMR позволява много добра оценка на фиброзата на миокарда. Изследването за късно контрастиране с gadolinium
(LGE) може отлично да очертае заместителната фиброза на
миокарда и обикновено се използва за установяване на цикатрикс, при диагностицирането на кардиомиопатии и за
ДД между адаптивни и патологични промени. Освен това,
фиброзата се характеризира с типично исхемично или неисхемично разпределение.
Компютърната томография (СТ) не може да се използва
като метод на първи избор за образно изследване на млади спортисти, поради наличието на лъчево натоварване. Методът се ограничава до случаи със съмнение за ИБС (ангина пекторис, положителен стрес тест, ритъмни нарушения
или синкоп по време на натоварване), аортни заболявания и
перикардна патология. СТ е най-прецизната техника за изобразяване на аномални коронарни артерии, включително с
интрамиокарден ход.

Критерии за ДД ХКМП и спортно сърце
ХКМП е една от най-честите причини за внезапна сърдечна смърт (ВСС) при млади спортисти и основание за пре-
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установяване на състезателен спорт. Диагнозата се базира
на наличието на ЛК хипертрофия (>15 mm) при липса на
сърдечно или системно заболяване с потенциал да доведе до
това ниво на хипертрофия.
Диагностицирането на ХКМП при млади елитни спортисти може да е затруднена, когато степента на ЛК хипертрофия е лека (13-16 mm) – това е „сива зона“ на припокриване
между физиологичната адаптация към натоварването и леката фенотипна експресия на заболяването.
Най-ценният морфологичен критерии е оценката на ЛК
размер и геометрия. Спортистите в сивата зона обикновено са с увеличени размери на ЛК (ТДД >54 mm), т.е. хипертрофията е ексцентрична, докато при атлетите с ХКМП ЛК
е по-малка и с променена геометрия. Въпреки това, при част
от спортистите с ХКМП, особено при тези с апикален фенотип, ТДД може да е над 54 mm.
Сред спортистите, най-голяма степен на ЛК хипертрофия
се наблюдава при мъжете, със стойности до 15 mm за европеидната раса и до 16 mm за негроидната. При жените стойностите са съответно до 11 mm и до 13 mm.
Атлетите обикновено са с равномерно разпределение на
задебеляването на стените с разлика <2 mm между най-тънките и най-дебелите сегменти на ЛК. И обратно, асиметричен и хетерогенен модел на ЛК хипертрофия не е физиологично състояние и може да е фенотипна изява на ХКМП.
Систолната функция обикновено е нормална както при
спортистите без, така и при тези с ХКМП. Една от най-характерните особености на спортното сърце е нормалната диастолна функция, докато при ХКМП е налице ЛК диастолна дисфункция, която най-рано се изявява с понижение на e’
скоростта от тъканен Доплер.
Когато с ЕхоКГ не могат ясно да се изобразят всички
миокардни сегменти, се препоръчва провеждане на CMR
за изключване на фокални зони на хипертрофия (например апекса или латералната стена). CMR трябва да се провежда и при всички спортисти с изразени ЕКГ промени и/
или аритмия. Използването на LGE позволява тъканно характеризиране и идентифициране на фокални зони на миокардна фиброза.
Ако ДД остава неразрешена, полезна информация може
да се получи при декондициониране – серийно изобразяване
(ЕхоКГ или CMR) след временно прекъсване на тренировките. След сравнително кратък период на детрениране (три
месеца) може да се наблюдава регресия на ЛК хипертрофия
при спортистите, докато това няма да се случи на фона на
ХКМП (Таблица 2).

Таблица 2. ДД спортно сърце/ХКМП при спортисти с ЛК
хипертрофия в сивата зона (13-16 mm)
ХКМП
+

Фамилна анамнеза за ВСС/ХКМП

-

+

Значими ЕКГ изменения (ST сегмент / инверсия на
Т вълни, широки и дълбоки Q зъбци)

-

+

Нормален или малък ТДД (<54 mm)

-

+

Променена ЛК геометрия и/или сегментна ЛК
хипертрофия

-

+

Обструкция в изходния тракт на ЛК

-

+

Нарушена ЛК диастолна релаксация (септално e’
<8 cm/s и/или E/A <1)

-

+

Ремоделиране на ЛП, диспропорционално на
ремоделирането на ЛК

-

+

Положителен LGE при CMR

-

+

Без промяна на дебелината на стените ЛК след
декондициониране

-

радионуклидно изобразяване). Липсата на значимо подобрение на систолната функция при натоварване (увеличение на
ФИ с <15% в сравнение с изходните стойности), насочва към
патологична дилатация (Фигура 4).

Критерии за ДД АКМП и спортно сърце
ЕКГ критериите, които често седят в основата на диагностицирането на АКМП, трябва да се интерпретират в контекста на данните от образната диагностика. ЕКГ критериите включват:
● Реполаризационни промени в десните прекордиални
отвеждания (не са много специфични)
● Ниски амплитуди на QRS в десните прекордиални отвеждания
● Епсилон вълни
● Късни потенциали (особено при позитивни три от три
критерии)
● Чести камерни екстрасистоли и непродължителни епизоди на камерна тахикардия от ДК (особено ако не са от изходния тракт на ДК)
Фигура 4. Диагностичен алгоритъм за ДД спортно сърце/ДКМП
ЕхоКГ
ЛК ТДД
>60 mm
Понижена
ФИ

Критерии за ДД ДКМП и спортно сърце
Спортните дейности, свързани най-често с дилатация на
ЛК, са тези с изразени изотонични/динамични компоненти,
като колоездене, ски-бягане и гребане.
Увеличените размери на ЛК при спортисти трябва винаги
да се интерпретират в контекста на упражнявания тип спорт
и телесната повърхност. Обикновено са свързани с хипертрофия на стените и запазена систолна функция (ФИ >55%)
и диастолна функция.
Когато ФИ е леко понижена (46-55%), от полза е оценката
на функция на ЛК при физическо натоварване (с ЕхоКГ или

Спортно
сърце

Находка

Стрес тест
Нарушена ЛК
функция

Стрес тест
Нормална ЛК
функция

CMR
LGE+

Спортно
сърце

>60 mm
Нормална
ФИ

Спортно
сърце

ДКМП
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● Индуцируемост на камерна тахикардия по време на
електрофизиологично изследване
ЕКГ промените при спортисти могат да предхождат с голям период от време морфологичните промени при наличие
на АКМП. 2D ЕхоКГ е широко достъпна, но е сериозно ограничена по отношение визуализирането на комплексната анатомия на ДК. Поради това, за диагностициране на АКМП се
разчита повече на CMR.
Известно е, че дисциплините за издръжливост водят до
селективна дилатация на ДК в резултат на увеличаване на
стреса на стената на ДК при състояния с висок сърдечен дебит. При много от тези спортисти обемите на ДК са малко
по-големи от тези на ЛК.
Физиологичното ДК ремоделиране се характеризира със
съизмеримо увеличение на входящия и изходящия тракт на
ДК, за разлика от преобладаващото засягане на изходния
тракт при пациенти с АКМП.
Дефинирани са големи и малки критерии за АКМП според размерите на ДК, на фона на наличие на сегментни нарушения в кинетиката. На практика 30% и 60% от елитните
спортисти покриват, съответно, големите и малки критерии,
и за това ДК дилатация при атлети следва да насочва към
(изключване на) АКМП само тогава, когато е много силно
изразена.
Настоящият документ препоръчва да се използват само
големите критерии за размери, индексирани според телесната повърхност, за дефиниране на ДК дилатация: изходен
тракт на ДК > 19 mm/m2 по дълга ос и/или >/=21 mm/m2 по
къса ос, и/или ДК теледиастолен обем от CMR >/=110 ml/m2
при мъже и >/=100 ml/m2 при жени.
Въпреки това, трябва да се има в предвид, че размерите
на ДК, сами по себе си, не са достатъчен критерии за диференциране между физиологичната и патологична ДК дилатация – те трябва да бъдат свързани с сегментни нарушения
в кинетиката.
Регионална акинезия, дискинезия или формиране на
аневризма са налични при повече от половината пациенти
с АКМП. От полза са и показателите за глобална ДК дисфункция: промяна във фракционираната площ (FAC) на
ДК от ЕхоКГ <33% или ФИ на ДК </=40% от CMR (Таблица 3).
GLS на ДК при спортисти е сравним с този в общата популация. Болните с АКМП, обаче, могат да имат субклинична ДК дисфункция с понижение на ДК-GLS, като редукцията е дори по-изразена при АКМП, съчетана с регулярни
физически натоварвания.

Критерии за ДД НКЛК
и спортно сърце
В Таблица 4 са представени основните критерии за ДД
между НКЛК и спортно сърце. Типична находка от образните изследвания при НКЛК е съотношението на некомпактния към компактния слой >2 в систола при ЕхоКГ или >2.3 в
диастола при CMR.
Други ЕхоКГ характеристики на НКЛК са понижена ФИ,
която не се подобрява (с поне 20%) при умерено натоварване
(70% от максимално предвидената сърдечна честота), e’ <9
cm/s и дебелина на компактния слой в систола <8 mm.
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Таблица 3. ДД спортно сърце/АКМП
АКМП

Находка

Спортно
сърце

+

Фамилна анамнеза за ВСС/АКМП

-

+

Инверсия на Т вълните срещу предна стена

-

+

Камерна тахикардия с морфология на ляв бедрен
блок (ЛББ)

-

+

Индуцирана от физическо натоварване камерна
тахикардия

-

+

Размери на ДК (индексирани стойности), изпълняващи големи критерии от ЕхоКГ или CMR

-

+

Сегментни нарушения в кинетиката (акинезия или
дискинезия) при образно изследване

-

+

Глобална ДК дисфункция от ЕхоКГ (FAC <33%)
или CMR (ФИ </=40%)

-

+

Променена функция на ДК при стрес ЕхоКГ/CMR

-

Таблица 4. ДД спортно сърце/НКЛК при спортисти с повишена трабекуларизация на ЛК
НКЛК

Находка

Спортно
сърце

+

Фамилна анамнеза за ВСС/НКЛК

-

+

Симптоми

-

+

Понижена систолна функция на ЛК (ФИ <50%)

-

+

Намалена дебелина на компактния слой

-

+

Наличие на късно контрастиране при CMR

-

+

Инверсия на Т вълните на ЕКГ

-

+

ЛББ на ЕКГ

-

+

Индуцирана от физическо натоварване камерна
тахикардия

-

+

Нарушена диастолна функция на ЛК

-

Болести на аортния корен и бикуспидна
аортна клапа
Аортният корен трябва да се измерва от парастернален
срез по дълга ос, от водещ ръб до водещ ръб, върху 2D образ (Фигура 4). При спортисти за горна граница на нормален
размер се приема 40 mm при мъжете и 34 mm при жените.
При наличие на стойности над посочените, трябва да се
изключи наличието на придружаващи заболявания, като
синдром на Марфан и бикуспидна аортна клапа (Фигура 5).
Атлетите с дилатиран аортен корен, дори при липса на
структурно системно или сърдечно заболяване, подлежат на
периодично клинично и не-инвазивно образно проследяване на динамиката на размерите във времето и установяване
на ускорено нарастване.

Пролапс на митрална клапа
Основните ЕхоКГ характеристики при пролапс на митрална клапа са пролабирането на едното или двете платна
>2 mm над равнината на пръстена в парастернален срез по
дълга ос, свързано с максимално задебеляване на платната
>/=5 mm (при класически пролапс с миксоматозна дегенерация) или <5 mm (при не-класически пролапс по типа на фибро-еластозна дегенерация).
Важно е да се отбележи, че пролапсът на митрална клапа
е съобщаван за свързан с голяма част (11%) от общия брой
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О Б РАЗ Н А Д И А Г Н О С Т И К А
Фигура 4. Парастернален срез по дълга ос на аортния корен и асцендентната аорта в теледиастола при 18-годишен футболист. Измерени са аортния корен в областта
на синусите на Валсалва (А), сино-тубуларното съединение (В) и проксималната асцендентна аорта (С)

Фигура 5. Трансезофагеална ЕхоКГ на 24-годишен пациент с бикуспидна аортна клапа. 2D образ на бикуспидна
аортна клапа в систола (А); 3D образ, демонстриращ рафето между ляво и дясно коронарно платно (В); образ на
аортата по дълга ос, показващ изразена дилатация на асцендентната аорта

на митрална клапа, като изследването е индицирано, когато
при физикалния преглед се установи типичният телесистолен шум с мезосистолен клик.
Използвани съкращения:
EAPC - European Association of Preventive Cardiology
EACVI - European Association of Cardiovascular Imaging

на случаи на ВСС при млади състезатели. ЕхоКГ е метод на
избор за диагностициране и характеризиране на пролапса

Използван източник:
1. Pelliccia A., Caselli S., Sharma S. et al. European Association of Preventive Cardiology (EAPC)
and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) joint position statement:
Recommendations for the indication and interpretation of cardiovascular imaging in the evaluation
of the athlete’s heart. European Heart Journal 2018; 39 (21):1949-1969 https://academic.oup.com/
eurheartj/article-abstract/39/21/1949/4210363
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА RIVAROXABAN
ПРИ ВИСОКОРИСКОВИ БОЛНИ –
АКЦЕНТ ВЪРХУ КРЕХКО ЗДРАВЕ,
БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ И ДИАБЕТ
Предсърдното мъждене (ПМ) е найчестата индикация за продължителна
антикоагулация. То е свързано с петкратно увеличение на риска за инсулт
и се явява с повишена честота при бол
ни в напреднала възраст (>75 години),
с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ)
и захарен диабет тип 2 (ЗДТ2).
Антагонистите на витамин К бяха стандартна терапия при болните с
ПМ в продължение на няколко десетилетия. Въпреки ефективността им,
те са свързани с редица лекарствени взаимодействия, необходимост от
често мониториране на коагулационния статус и титриране на дозата за
постигане на оптимални терапевтични нива (поддържане на INR в препоръчваните граници).
Актуалните препоръки на Европейското кардиологично дружество подкрепят употребата на не-витамин К/директни орални антикоагуланти (НОАК/
ДОАК) за превенция на инсулт и системен емболизъм при пациенти с ПМ.
Изборът на НОАК е индивидуален и зависи от възрастта, придружаващите заболявания и органната функция (1).
Rivaroxaban (Xarelto – Bayer) е найчесто предписвания НОАК в световен
мащаб, който се прилага при редица
заболявания за превенция на венозни
и артериални тромбемболични инциденти.
В последните години редица студии
дадоха убедителни данни за ефикасността и безопасността на НОАК при
болни с неклапно ПМ (НКПМ) и със
съпътстващи болестни състояния, като ХБЗ, ДТ2 и при пациенти с крехко
здраве.

НОАК при болни в крехко
здраве
Въпреки липсата на стандартизирана дефиниция, крехкото здра-
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ве (степента на немощност – frailty)
се описва като клиничен синдром,
характеризиращ се с понижена способност за възстановяване в стресови ситуации (болестни състояния),
поради дисфункция на редица физиологични системи, често възрастово
обусловена.
Степента на немощност се оценява
посредством възможността за извършане на всекидневни дейности (хранене, къпане, обличане, преместване,
контрол над тазовите резервоари), измерване на скоростта на вървеж, силата на ръкостискане и мускулната маса.
Лесна система за оценка на степента на немощност е например: липса –
изпълняване на всички всекидневни
активности, изминаване на 5 m за 6
sec; умерена до изразена степен – неспособност за изпълнение на две или
повече от всекидневните дейности.
Може да се обективизира количествено, чрез оценка степента на мускулоскелетна дисфункция, т. нар. frailty
score*.
НКПМ често е асоциирано с напреднала възраст – около 70% от бол
ните с НКМП са във възрасовия диапазон 65-85 – години (10% над 85
години), а също с редица придружаващи състояния с органна дисфункция.
Поради това се приема, че случаите
с НКПМ са с 4 пъти по-голяма вероятност да бъдат класифицирани като
болн и в крехко здраве (2).
Установено е, че при хората с
НКМП с повишен frailty score, по-рядко се постига адекватно ниво на антикоагулация, поради опасенията за
по-висока честота на странични ефекти (3). Обичайно, изборът на НОАК
и дозирането им се основават на възраст, бъбречна функция и история за
кървене, но не се отчита обективно
степента на немощност.
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През тази година в Journal of
American Heart Association бе публикувано проучване, анализиращо над
10 000 болни с НПМК и frailty score
>/=0.20, в т.ч. 5377 лекувани с НОАК
(apixaban, dabigatran, rivaroxaban) и съответни контроли (5377) на терапия с
warfarin (4).
Резултатите след двегодишно проследяване при болните в крехко здраве показаха незначителна редукция на
риска за инсулт и системна емболия
при прием на apixaban и dabigatran,
спрямо warfarin. В групата на терапия с rivaroxaban се отчита статистически значимо понижение на риска за
инсулт и системна емболия с 32%, в
сравнение с VKA.
В рамките на проучването не са установени значими разлики в честотата на инциденти на значимо кървене
за нито един от изследваните НОАК
спрямо warfarin.

Приложение на НОАК при
диабетици
Друга група болни с НКМП и повишен риск за нежелани събития са хората със ЗДТ2. При тях значимо по-често
се наблюдава коронарна и мозъчносъдова болест, ХБЗ и други значими придружаващи болестни състояния.
Постмаркетингово
проучване,
включващо данни за 11034 души с
НКПМ и ЗДТ2, демонстрира значима
редукция на риска за исхемичен мозъчен инсулт, системни емболични
инциденти при лечение с rivaroxaban
(n=5517), сравнено с VKA (n=5517) (5).
Резултатите от постмаркетинговия
анализ показват 32% редукция на риска за инсулт и 22% намаление на вероятността за системна/мозъчна емболия при диабетици третирани с
rivaroxaban, спрямо групата с warfarin.
Не се отчита значима разлика в инци-
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дентите на масивно/фатално кървене в
двете групи.
Данните от проучването потвърждават по-рано публикуваните резултати
от поданализа на ROCKET-AF** - рискът за значими усложнения при диабетиците не се различава от този при
хора без ЗД на лечение с rivaroxaban.
Видът на антидиабетната терапия –
перорални медикаменти или инсулин
– не оказва влияние на честотата на нежелани събития (6).
ROCKET-AF отчита по-висока честота на нежелани инциденти (инсулт,
системни емболии и кървене) при бол
ни със ЗДТ2, в сравнение с недиабетици, но въпреки това статистическият
анализ не показва влияние на ендокринния статус върху ефикасността на
лечението с rivaroxaban.

на серумния креатинин, изява на остра
(ОБН) или хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) (7).
Включени са 9769 болни с НКПМ,
приемали перорален антикоагулант в
периода 2010-2016 година. За две годишен период на проследяване общият риск за 30% редукция на еGFR е
24.4%, за удвояване на серумния креатинин – 4%, за развитие на ОБН –
14.8% и ХБН – 1.7%.
По-нататъшният анализ на групата с НОАК (apixaban, dabigatran,
rivaroxaban) спрямо тази с warfarin показва статистически значима редукция на риска за влошаване на три от
четирите бъбречни показателя: 30%
понижаване на eGFR (ниво на риска HR: 0.77; 95% доверителен интервал
CI: 0.66-0.89; p < 0.001), удвояване на
серумния креатинин (HR: 0.62; 95%
CI: 0.40-0.95; p<0.03) и ОБН (HR: 0.68;
95% CI: 0.58- 0.81; p<0.001).
Влошаването на бъбречната функция е част от клиничната еволюция
при болните с НКПМ. Съпоставянето на отделните НОАК с warfarin
показва, че лечението с dabigatran и
rivaroxaban е свързано с по-нисък риск
за прогресиране на бъбречна увреда.

НОАК и бъбречна функция
В проучване от миналата година,
публикувано в Journal of American
College of Cardiology, се сравнява ефектът на apixaban, dabigatran, rivaroxaban
и warfarin върху четири показателя,
отразяващи бъбречната функция: 30%
редукция на оценената скорост на гломерулна филтрация (еGFR), удвояване

За разлика от тях apixaban не е показал статистически значимо отношение към нито един от бъбречните показатели (фигура 1).

Изводите
за клиничната практика:
● Неклапното предсърдно мъждене се наблюдава с повишена честота
при болни с крехко здраве (повишен
frialty score)
● НОАК и особено rivaroxaban
показват предимство за профилактика на инсулта и системните емболии за тази специфична група
пациенти
● Rivaroxaban е поне толкова
ефективен, колкото антагонистите
на витамин К за редукция на емболичните и мозъчносъдовите инциденти при диабетици
● Лечението с rivaroxaban и
dabigatran e свързано с по-ниска
честота на влошаване на бъбречната функция в сравнение с warfarin.
доц. д-р Яна Симова1
д-р Димитър Симов2
д-р Искрен Гарвански1
проф. Иво Петров1
1
Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2
,,Св. Анна“ – София АД – УМБАЛ

Фигура 1. Обща честота на бъбречно влошаване
Удвояване на серумния креатинин
Кумулативен риск (%)

Кумулативен риск (%)

>/=30% понижаване на eGFR
25
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10
5
0
12

18

15.6 (14.4, 17.0)
12.3 (11.3, 13.4)
13.2 (12.1, 14.3)
17.9 (16.8, 19.2)

19.6 (17.9, 21.4)
20.0 (18.4, 21.8)
16.3 (14.9, 17.7)
22.4 (20.9, 24.0)

25.7 (22.8, 28.9)
23.6 (21.7, 25.6)
22.1 (20.0, 24.4)
25.8 (24.0, 27.8)

Остро бъбречно увреждане

1
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5
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18

Проследяване (месеци)

Apixaban

6

12

18

24

1.2 (0.9, 1.6)
1.4 (1.1, 1.8)
0.9 (0.7, 1.3)
2.0 (1.7, 2.4)

1.8 (1.4, 2.4)
1.5 (1.2, 1.9)
1.6 (1.2, 2.1)
2.8 (2.3, 3.3)

3.3 (2.4, 4.4)
3.5 (2.8, 4.4)
1.8 (1.4, 2.4)
4.4 (3.6, 5.3)

3.3 (2.4, 4.4)
3.5 (2.8, 4.4)
2.7 (2.0, 3.8)
5.1 (4.1, 6.2)

Бъбречна недостатъчност

2

1

0
6

Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban
Warfarin

Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban
Warfarin

3

0
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2

Проследяване (месеци)

Кумулативен риск (%)

Кумулативен риск (%)

10.2 (9.3, 11.2)
7.2 (6.5, 8.0)
8.2 (7.5, 9.0)
11.2 (10.4, 12.0)

5.9 (5.3, 6.6)
4.3 (3.8, 4.8)
4.5 (4.0, 5.0)
7.0 (6.5, 7.6)
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9.2 (8.4, 10.2) 11.3 (10.2, 12.5) 14.9 (13.3, 16.6)
5.9 (5.3, 6.6)
6.8 (6.1, 7.6)
8.7 (7.8, 9.8)
7.4 (6.7, 8.2)
10.0 (9.1, 11.1) 12.1 (10.9, 13.5)
10.5 (9.7, 11.3) 13.5 (12.5, 14.6) 16.3 (15.0, 17.7)

Dabigatran

Rivaroxaban

 Една от много разновидности на frailty score (0-5) се състои
от пет показателя, всеки от които носи по една точка. При
здрави хора е 0, а при болни с тежка мускуло-скелетна дисфункция е 5:
		  ● загуба на тегло >4.5 kg през последната година
		  ● слабост на захвата на ръката
		  ● усещане за изтощение
		  ● ниска физическа активност – редки и кратки разходки
		  ● забавена походка
**	 
Използвани съкращения:
		 ROCKET-AF - The Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor
Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for
Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation
*

3

24

Проследяване (месеци)

20

4

0
6

Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban
Warfarin

5

6

12

18

24

0.9 (0.7, 1.2)
0.2 (0.2, 0.4)
0.4 (0.3, 0.6)
0.8 (0.7, 1.1)

1.3 (1.0, 1.7)
0.2 (0.2, 0.4)
0.7 (0.5, 1.0)
1.4 (1.2, 1.8)

2.0 (1.5, 2.7)
1.0 (0.7, 1.4)
1.3 (1.0, 1.8)
1.7 (1.4, 2.2)

2.0 (1.5, 2.7)
1.0 (0.7, 1.4)
1.7 (1.2, 2.3)
1.8 (1.4, 2.3)

Проследяване (месеци)

Apixaban
Dabigatran
Rivaroxaban
Warfarin

Warfarin
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ИМПЛАНТАЦИЯ НА КАРДИОВЕРТЕР
ДЕФИБРИЛАТОР С РЕСИНХРОНИЗИРАЩА
СИСТЕМА С ТЕХНОЛОГИЯ
С ЕДИНЕН КАМЕРЕН ЕЛЕКТРОД
Имплантируемият кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизираща система за стимулация (CRT-D) е доказана
животоспасяваща терапия при пациенти с тежка форма на
сърдечна недостатъчност (СН) и с висок риск за внезапна
сърдечна смърт (SCD).
При пациентите с хронично предсърдно мъждене не е необходима предсърдна стимулация, но се изисква сензиране
на предсърдието за избягване на ненужни шокови терапии
и постигане на висок процент бивентрикулна стимулация.
Прилагането на новата техология, с единен камерен дефибрилиращ електрод с възможност да се сензира предсърдието, дава значителни предимства при пациенти с индикации
за имплантация на CRT-D и без необходимост от антибрадикардна предсърдна стимулация.
Ресинхронизиращата стимулация с кардиовертер дефибрилатор (CRT-D) подобрява значително прогнозата на заболяването при пациенти с тежка форма на СН, нарушена
функция на лявата камера и преживян сърдечен арест.
При еднокухинните устройства рискът за неподходящи
шокови терапии е висок. Тези излишни електрически разряди могат да бъдат вредни и да влошат качеството на живот на пациента.
Предсърдното сензиране може да подобри ефективността на устройството и да намали риска за неподходящи шокове. Това изисква прилагането на двукухинни пейсмейкъри и
имплантацията на допълнителен предсърден електрод, който сам по себе си носи допълнителни рискове (3).
Фирма Biotronik развива технологията за единен еднокамерен дефибрилиращ електрод с възможност за предсърдно
сензиране от 2000 година. Първият използван подобен електрод е Kainox A+, който е с отлични сензиращи свойства на
дясно предсърдие.
Въпреки това, този електрод не се прилагаше често, поради неговата твърдост, ригидност и големия диаметър (3.5
mm, 10.5 F). По-нататъшното усъвършенстване на този електрод доведе до създаването на линията Linox.
За да се усъвършенства системата, еволюцията на електрода е от голямо значение. Основната концепция на тези
електроди е да се оптимизира записването и обработката
на предсърдните сигнали (оптимизиране на разстоянието
между предсърдния дипол и разстоянието от върха на дясна камера (ДК), подобряване на обработката на предсърдните сигнали и тяхното филтриране и контрол на чувствителността.

Съвременният електрод Protego е съвместим с 8F интродюсер, а полиуретановото покритие Silglide върху силиконовата изолация позволява по-лесната и бърза имплантация.

Днешното поколение на системата - DX, се състои от устройство и единен камерен дефибрилиращ електрод с активна фиксация – Protego DX. Системата е напълно съвместима с магнитно резонансно изследване (МРИ) (4).

Клиничен случай
Представяме 54-годишен мъж с исхемична кардиомиопатия, с пристъпи на камерно мъждене и тежка форма на СН –
III-IV функционален клас (ФК) по NYHA.
Документално регистрирани двукратно сърдечен арест с
провеждана кардио-пулмонална ресусцитация, фракция на
изтласкване (ФИ на ЛК) 30%, ЕКГ данни за хронично предсърдно мъждене с камерен комплекс 140 ms. с морфология
на ДББ (Фигура 1).
На 14 септември 2017 за първи път в Югоизточна Европа се имплантира устройството CRT-D - модел Intica 5 HFT DX (ProMRI). Това е последно поколение дефибрилиращо устройство за ресинхронизираща терапия от серия 360
градуса, напълно съвместимо с МРИ само с два електрода
и възможност за пълна предсърдна диагностика (Фигура 2).
Пациентът е проследяван клинично, с ЕКГ, ЕхоКГ и телеметричен контрол на първи и четвърти месец. От ЕКГ се регистрира постоянна бивентрикулна биполярна VVI R стимулация (Фигура 3).
Клинично има подобряване на ФК и симптомите на СН
и покачване на ФИ на лява камера с 15%. С телеметричния
контрол се доказва: наличието на оптимален и много добър сензинг на предсърдния, деснокамерния и левокамер-
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Фигура 1. Е
 КГ данни за хронично предсърдно мъждене с
камерен комплекс 140 мс. под формата на ДББ

Фигура 2. И
 мплантираното само с два електрода и възможност за пълна предсърдна диагностика устройство

1. Пейсмекър - CRT-D - модел Intica 5 HF–T от серия
360 градуса
2. Биполярен левокамерен електрод пласиран в постеро-латерален клон на коронарния синус
3. Деснокамерен електрод с активна фиксация пласиран в типична позиция - върха на дясна камера - модел Linox Smart DX.
4. Телескопичен предсърден пръстен с овален атриален дипол
ния сигнал (Фигура 4); автоматично измерване на предсърдия сензинг (Фигура 5) и наличието на 100% бивентрикулна
стимулация (Фигура 6).
Имплантируемите сърдечни дефибрилатори (ICD) прекратяват вентрикуларната тахикардия (VT) и вентрикуларната фибрилация (VF) с висока ефикасност и могат да предпазят пациентите от SCD.
Въпреки това, могат да възникнат неподходящи шокове,
ако тахикардиите са погрешно диагностицирани. Неподхо-
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Фигура 3. Е
 КГ регистриращо постоянна бивентрикулна
биполярна VVI R стимулация

Фигура 4. Т
 елеметричен контрол, доказващ наличието
на оптимален и много добър сензинг на предсърдния, деснокамерен и левокамерен сигнал

дящите шокове са вредни и увреждат качеството на живот
на пациента. Рискът за неподходяща терапия се увеличава с
наличието на недостатъчна или липсата на предсърдна диагностика.
Еднокухинните устройства създават по-големи рискове
за неправилно диагностициране в сравнение с двукухинните. При последните има полза от допълнителната информация от предсърдието.
Имплантирането, обаче, на двукухинно устройство, само с цел откриване на предсърден сигнал, обикновено не се
приема, тъй като рисковете, свързани с втория електрод, могат да надвишат ползите.
Ето защо, развитието на единен електрод който позволява откриването на предсърдни сигнали, разположен в предсърдната част, в един общ камерен дефибрилиращ електрод,
има своето място.
Имплантираният електрод Linox Smart DX е биполярен
7.8 F, и съдържа 15 mm телескопичен пръстен, разположен
на 15-17 cm от върха и е без пряк контакт с миокарда.
Системата DX няма възможност за предсърдна стимулация, но позволява оптимална физиологична предсърднокамерна (AV) синхронизация в VDD режим. В сравнение с
традиционната VDD стимулация, системата DX има реди-
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Фигура 5. Автоматично измерване на предсърдия сензинг

Фигура 6. Наличие на 100% бивентрикуларна стимулация

ца уникални функции, които осигуряват по-надеждно предсърдно сензиране.
Телескопичният предсърден пръстен разполага с овален
атриален дипол, който покрива относително голяма площ на
предсърдната повърхност (49 mm2), осигурява по-добра еквивалентност при позиционирането си в предсърдието и подобрява стабилността на предсърдния сигнал.
За да се сведе до минимум подценяването на предсърдния
сигнал, устройствата DX използват предусилвател, който постепенно увеличава предсърдния сигнал, като допълнително
се изключват сигналните честоти извън диапазона 30-70 Hz.
Системата DX разполага с допълнителен (Smart) алгоритъм за дискриминиране на тахикардията, който се основава
на анализ на началото на тахикардията, средната сърдечна
честота, стабилността на сърдечната честота и отношението
на ритъма (ритъм между предсърдните и камерни сигнали).
Клинични проучвания показват, че алгоритъмът Smart позволява дискриминация между надкамерната и камерната тахикардия с чувствителност от 100% и специфичност - 64-89% (5).
Последните проучвания, оценяващи системата на
Biotronik DX ICD, показват стабилност на предсърдния сигнал във времето в клинично приемливия диапазон 22-25.
В проучване на 116 пациенти, с имплантирана DX ICD
система, средната амплитуда на Р-вълната варира от 5.0 до
6.1 mV по време на 6-месечно проследяване при различни
позиции на тялото. Никой от пациентите не е имал амплитуда на P-вълната по-ниска от 0.4 mV (6).
Прилагането на DX-Smart (DX-s) системата с единен електрод с овален атриален дипол дава значителни предимства
пред конвенционалните системи. Системата предлага си-

гурни предсърдни електрограми без рисковете и допълнителните разходи за имплантация на предсърден електрод. Тя
е обещаваща алтернатива на двукамерните устройства при
пациенти без конвенционални индикации за стимулация.
Използването на DX-s системата в нашия случай показва лекотата на имплантацията на електрода и скъсяване на
процедурното време. Първоначалният опит със системата
Biotronik DX показва, че клинично полезната амплитуда на
предсърдния сигнал остава стабилна във времето.
Въпреки това, тъй като това е сравнително нова технология, остават много въпроси. Необходими са бъдещи проучвания, за да се определят: (1) сигурността на предсърдния сигнал за по-дълъг период от време (2) въздействието на
оксидирането на електродите върху сложността на извличането на предсърните електрограми в сравнение с конвенционалната система, (3) необходимостта от имплантация на
допълнителен предсърден електрод.
Дoц. д-р Светослав ЙОВЕВ д.м.
Д-р Виолета ГРУДЕВА
Кардиологична клиника
Университетска болница Света Екатерина - София
Тел.: 02/915 97 24
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ДИАГНОСТИКА И
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
СИНКОП
Европейското кардиологично дружество (ESC) публикува ръководство* за диагностика и поведение при синкоп (1),
а също и практически насоки за приложение на препоръките (2).

Фигура 1. Класификация на временната загуба на съзнание (TLOC)
TLOC

Определение
Синкопът се дефинира като преходна загуба на съзнание
(transient loss of consciousness - TLOC) поради мозъчна хипоперфузия, характеризираща се с внезапно начало, кратка
продължителност и спонтанно пълно възстановяване.
Синкопът има сходни характеристики с други клинични състояния, които могат да се обособят в група с обобщено название преходна загуба на съзнание. Диференциалната диагноза е широка и изисква детайлна клинична оценка
(Фигура 1).
TLOC е състояние на реална или привидна загуба на съзнание, характеризира се с амнезия за безсъзнателния период, кратка продължителност, абнормен двигателен контрол
и липса на реакции.
Двете основни групи TLOC са TLOC, свързана с травма
на главата, и нетравматична TLOC. Травматичните причини за загуба на съзнание са с ясна генеза, трябва да се различават от другите форми на TLOC и не са обект на настоящите препоръки.
Нетравматичните TLOC се дефинират според патофизиологията:
● при синкоп – церебрална хипоперфузия
● при епилептични припадъци – абнормна ексцесивна
мозъчна активност
● при психогенни припадъци – психологичен процес на
конверсия
Понятието пресинкоп се използва, за да се опишат симптомите и признаците, които предшестват загубата на съзнание при синкоп. В някои случаи те се явяват самостоятелно
и не са последвани от синкоп.

Патофизиология на синкопа
Общото между всички типове синкопи е спадът на артериалното налягане (АН) с произтичащо понижение на церебралния кръвоток.
Синкоп може да възникне при пълен стоп на мозъчната
перфузия за 6-8 секунди, но и при понижение на систолното
АН на сърдечно ниво до 50-60 mmHg, което в изправено положение на тялото съответства на 30-45 mmHg мозъчно АН.
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транзиторна исхемична атака
Субарахноидален кръвоизлив
Цианотични пристъпи със
задържане на дишането

Класификация на синкопа
1. Рефлексен (неврогенно медииран) синкоп
● Вазовагален синкоп (VVS):
- ортостатичен VVS – най-често при изправяне
- емоционален: уплаха, болка (соматична или висцерална), медицински манипулации, страх от кръв
● Ситуационен:
- микция
- гастроинтестинална стимулация (преглъщане, дефекация)
- кашляне, кихане
- след усилие
- други (смях, свирене на духови инструменти)
● Синдром на каротидния синус
● Некласически форми (без продроми и/или без ясен отключващ момент и/или атипична проява)
2. Синкоп, дължащ се на ортостатична хипотония
(ОХ) - хипотонията може да се задълбочи от венозно преразпределяне при усилие (индуцирана от усилие), след хранене (постпрандиална) или след продължително залежаване
(декондициониране)
● Медикаментозно индуцирана ОХ (най-честа) - вазодилататори, диуретици, фенотиазин, антидепресанти
● Загуба на обем - кръвозагуба, диария, повръщанe, тежко обезводняване поради намален прием на течности
● Първична автономна недостатъчност (неврогенна ОХ)
- чиста автономна недостатъчност, множествена системна
атрофия, болест на Паркинсон, деменция с телца на Леви
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● Вторична автономна недостатъчност (неврогенна ОХ) диабет, амилоидоза, травми на гръбначния мозък, авто
имунна автономна невропатия, паранеопластична автономна невропатия, бъбречна недостатъчност
3. Сърдечен синкоп
● Ритъмни нарушения:
- брадикардия: дисфункция на синусовия възел (включително и тахи/бради синдром), нарушение на предсърдно-камерното (АV) провеждане
- тахикардия: надкамерна или камерна
● Структурни аномалии: аортна стеноза, остър миокарден инфаркт/исхемия, хипертрофична кардиомиопатия, сърдечни тумори, болести на перикарда (тампонада),
вродени коронарни аномалии, дисфункция на изкуствена
клапа
● Кардио пулмонални или свързани с големите съдове:
белодробна емболия, аортна дисекация, пулмонална хипертония
Всички форми на синкоп, но най-вече рефлексният и ортостатичният, е по-вероятно да възникнат и да са по-тежки,
когато е налице комбинация от фактори: например лекарствени средства водещи до хипотония (вазодилатация или
хиповолемия), употреба на алкохол, състояния съпроводени със загуба на телесен обем (хеморагия, намален прием на
течности, диария, повръщане), заболявания на белия дроб,
водещи до намалено кислородно насищане и външни фактори (висока температура).
Основните механизми на рефлексния синкоп са:
● вазодепресорен – хипотония в резултат на недостатъчна симпатикусова вазоконстрикция
● кардиоинхибиторен – когато синкопът се дължи на
брадикардия или асистолия в резултат на парасимпатикуво превалиране
Хемодинамичната изява не зависи от тригера – например
микционният синкоп и ортостатичният VVS могат да протекат както по вазодепресорен, така и по кардиоинхибиторен тип.
Синкопът следва да се окачестви като рефлексен, когато
се изключат структурни сърдечни аномалии и/или може да
се репродуцира по време на тест с наклон на тялото (tilt table
test - TTT).
Ортостатична непоносимост може да се прояви като класическа ОХ, начална ОХ, отложена ОХ, синдром на постурална ортостатична тахикардия (РОTS) и VVS – таблица 1.

Епидемиология и възрастово
разпределение
Първата извява на синкопа е най-честа в две възрастови
групи между 10 и 30-годишна възраст и над 65 години. При
възрастните в четвърта и пета декада рядко се наблюдава
дебют на синкопална симптоматика. Честотата на синкоп
е значителна, като всеки втори човек някога в живота си е
имал някаква форма на синкоп.
Най-чест е синкопът по рефлексен механизъм - наблюдава се при всякакви състояния и във всички възрастови групи. Втори по честота е кардиогенният синкоп - наблюдава се
изключително рядко при деца, по-чест е при хора в напреднала възраст.

Прогноза – тежест и риск за рецидив
Определянето на тежестта на синкопа е от значение за
стратифициране на риска. Има две основни причини за дефиниране на синкопа като тежък:
● Първата е подлежащото заболяване – синкоп с доказан
кардиогенен механизъм винаги се определя като тежък, тъй
като тази форма е свързана с повишена болестност и смъртност
● Вторият аспект е свързан с риска от последствията - до
какво може да доведе синкопът: физическа травма, нарушаване на учебна или работна дейност, инциденти при шофиране...
Рискът за повторен синкоп и физическо нараняване се
повишава правопропорционално на честотата на синкопите за период до две години преди клиничната оценка. Хората с рецидивиращи синкопи са с по-висок риск за нараняване, като фрактури и мекотъканни травми се наблюдават до
в 12% от случаите.
Макар и изненадващо, за хората със синкоп е относително безопасно да шофират. Според изследвания, пациенти с
изразена симптоматика и анамнеза за VVS имат дори по-нисък риск за тежко нараняване при шофиране спрямо общата популация.
Парадоксално, автомобилните инциденти поради синкоп
са под 1% на година от всички катастрофи, въпреки че бол
ните с история за синкоп имат риск за нов синкоп по време
на шофиране от 3-9.8%.
Въпреки това е необходима внимателна оценка от лекуващия лекар за риска и вероятността за рецидив на синкопа по
време на управление на моторно превозно средство.

Диагноза и поведение
при синкоп в зависимост от
риска за рецидив
Фигура 2. Алгоритъм за първоначална оценка и определяне на риска при пациенти със синкоп
Болен с вероятна ТLOC
Има ли TLOC?

Синкоп

TLOC – не синкопална

Първоначална оценка
(анамнеза и статус, ЕКГ, АН в изправено
и легнало положение)

● епилептични
припадъци
● психогенна
● редки причини

Без TLOC

Сигурна или високо
вероятна диагноза; да
се започне лечение
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Несигурна диагноза
Определяне на риска

Висок риск
за сериозни
инциденти в
близко бъдеще

Нисък риск,
но наличие на
рецидиви

Нисък риск;
един епизод или
редки рецидиви

Ранна оценка
и започване на
лечение

Допълнително
изследване
последвано от
лечение

Разясняване на
проблема без
по-нататъшни
изследвания
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Таблица 1. Синдроми на ортостатична непоносимост
Синдром

Диагностичен
тест

Време от
изправяне
до абнормен
отговор на АН

Хемодинамични
характеристики

Патофизиология

Най-чести симптоми

Състояния, най-често
свързани със синдрома

Начална ОХ

Измерване от
„удар до удар“ на
АН при активна
ортостатична
проба (от легнало
до изправено
положение)

0-15 секунди

Понижаване на САН
с >40 mmHg и/или
ДАН >20 mmHg,
след което АН рязко
се връща към норма.
Симптомите са
краткотрайни, но
въпреки това може да
премине в синкоп

Преходно
несъответствие
между сърдечния
дебит и
общото съдово
съпротивление

Замайване,
световъртеж,
зрителни нарушения
няколко секунди след
изправяне

Млади, астенични
индивиди,
медикаментозно
индуцирана при
възрастни
(алфа блокери)

Класическа
ОХ

Активна
ортостатична
проба, ТТТ

<3 минути

Продължителен
спад на САН с
>/=20 mmHg и ДАН
>/=10 mmHg, или
понижение на САН
<90 mmHg. При
хипертония в легнало
положение: спад на
САН >/= 30 mmHg

Нарушено
повишаване
на тоталното
периферно съдово
съпротивлениe и на
СЧ при автономна
недостатъчност,
водещо до задържане
на кръвен обем

Световъртеж,
замайване, слабост,
зрителни и слухови
нарушения

Болни в
крехко здраве,
медикаментозно
индуцирана,
автономна
дисрегулация,
хиповолемия

Късна ОХ,
в някои
случаи
последвана от
рефлекторен
синкоп

ТТТ,
ортостатична
проба

>3 минути

Бавно и прогресивно
спадане на АН.
Липсата на
брадикардия помага
за разграничаване
на късната ОХ от
рефлексен синкоп

Неясна
патофизиология.
Прогресивно
намаление на
венозното връщане
и нисък сърдечния
дебит

Продължителни
продроми
(световъртеж,
замайване, слабост,
умора, зрителни и
слухови нарушения,
болка в кръста),
които могат да
бъдат последвани от
рефлекторен синкоп

Хора в крехко здраве,
начална автономна
дисрегулация,
медикаменти
(вазоактивни
и диуретици),
придружаващи
заболявания

Ортостатичен
VVS

ТТТ

Обичайно след
продължително
изправено
положение

АН започва да спада
няколко минути
след изправяне и
скоростта на спадане
се увеличава докато
човекът припадне
или легне

Вазовагален рефлекс
поради прогресиращо
преразпределение
на кръв, с
краен резултат
вазодепресия или
кардиоинхибиция.
Често се предхожда
от автономна
активация

Автономна
(парасимпатикусова)
активация (гадене,
пребледняване,
изпотяване)
предхожда синкопа

По-често при жени.
Ортостатичният
VVS може да се
свързва с хронична
ортостатична
непоносимост

POТS

Ортостатичен
тест или ТТТ

<10 минути

Изразено повишение
на СЧ с >30 уд/мин
или над 120 уд/мин
при липса на ОХ. При
млади хора (12-19
годишни) промяната
в СЧ трябва да е >40
уд/мин

Несъответно
повишение на
СЧ без спад на
АН. Вероятни
механизми: тежко
декондициониране,
имуномедиирани
процеси, ексцесивен
венозен застой,
хиперадренергични
състояния

Ортостатична
непоносимост
(замайване,
сърцебиене, тремор,
слабост, замъглено
виждане и умора).
Синкоп настъпва
рядко и често се
дължи на вазовагален
рефлекс

Обичайно при млади
жени, прекарана
наскоро инфекция
или травма, свързва
се със синдрома на
свръхподвижни стави

САН – систолно АН; ДАН – диастолно АН; СЧ – сърдечна честота

Диагностични стъпки
При всяка загуба на съзнание с подозиран синкопален характер следва да се направи първоначална оценка, състояща се от:
● внимателна анамнеза, обхващаща настоящия и минали
инциденти, като е полезна и информация от непосредствени
свидетели (допустимо е тя да се набави и по телефона)
● физикален преглед, включващ измервания на АН в легнало и изправено положение
● ЕКГ
След тези първоначални диагностични стъпки, според
получената от тях информация, при необходимост, могат да
се проведат допълнителни изследвания:
● започване на незабавен ЕКГ мониторинг, когато се подозира синкоп поради ритъмно нарушение
● ехокардиография (ЕхоКГ), при данни за предхожда-
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що сърдечно заболяване, структурно увреждане или когато е вероятно синкопът да се дължи на сърдечна патология
● масаж на каротидния синус
● тест с наклон на тялото (ТТТ)
● лабораторни изследвания по клинични показания: хематокрит, хемоглобин при суспектна хеморагия, кислородна
сатурация и кръвно-газов анализ при съмнение за хипоксия,
тропонин – в случаите на подозирана сърдечна исхемия, Dдимер при подозрение за белодробна емболия…

Критерии за диагностика
Рефлексен синкоп и ортостатична хипотония
VVS e много вероятен ако е предизвикан от болка, уплах
или изправяне с типично прогресиращи продроми (пребледняване, изпотяване и/или гадене) (IC**). Синкопът с голяма
вероятност е ситуационен рефлекторен, когато е предшестван
от специфични тригери (микция, преглъщане, дефекация, ка-
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шляне, кихане, смях) (IC). Синкоп, свързан с ОХ, е този свързан с изправяне и едномоментно установяване на ОХ (IC).
Сърдечен синкоп
Следните ЕКГ данни обичайно са показателни за синкоп,
поради ритъмни нарушения (IC):
● персистираща синусова брадикардия <40 у/мин или паузи над 3 сек., в будно състояние при нетренирани индивиди
● Mobiz II втора и трета степен AV блок
● алтерниращ ляв или десен бедрен блок
● камерна тахикардия или високочестотна пароксизмална надкамерна тахикардия
● непродължителни епизоди на полиморфна камерна тахикардия
● удължен или скъсен QT интервал
● дисфункция на пейсмейкър или имплантиран дефибрилатор (ICD) със сърдечни паузи
Синкоп, дължащ се на миокардна исхемия, се потвърждава, когато има едномоментни данни за исхемия (със или
без инфаркт) и синкоп (IC). Синкоп поради структурни аномалии е високо вероятен при пролабиращ предсърден миксом, голям левопредсърден тромб, пулмонален ембол и остра аортна дисекация.

Първоначален контрол на синкопа в
спешно отделение
При първи контакт с пациент, когато се подозира синкопален характер на TLOC, прегледът в спешно отделение
(СО) трябва да отговори на три въпроса:
1. Има ли подлежаща причина, която може да бъде идентифицирана?
2. Какъв е рискът за сериозни последствия?
3. Налага ли се хоспитализация?
Отговорът на тези въпроси насочва диагностичното и терапевтичното поведение. При наличие на заболяване, чието
следствие е синкопът, следва то да се идентифицира и третира адекватно.
Стратификацията на риска (Фигура 3) определя дали
болн ият може да бъде изписан при ниска вероятност за реФигура 3. Определяне на степента на риск при първоначалния контакт с болния в СО
Синкоп
(след първоначална оценка в СО)

Само нискорискови
характеристики

Нито висок,
нито нисък риск

Наличие на какъвто и да е
признак на висок риск

Вероятно рефлексен,
ситуационен или
ортостатичен

Да не се изписва от СО

Изисква задълбочен
анализ. Да не се
изписва от СО

Наблюдение в СО

Изписване
направо от СО

Специализирана
амбулатория
за синкоп (при наличие)

Хоспитализация за
диагностика и лечение

цидиви или пък синкопът е свързан с високорисково сърдечносъдово нарушение, което налага незабавни мерки
(Таблица 2).
Препоръчва се болните с нискорискови характеристики с рефлексен, позиционен или синкоп, дължащ се на ОХ - да
бъдат дехоспитализирани направо след прегледа в СО (IB),
след съответното запознаване с естеството на проблема и
необходимите мерки за предпазване от рецидив.
Пациентите с високорискова характеристика е наложително да получат незабавна интензивна грижа и мониториране на жизнените функции в СО, докато стане възможна
хоспитализацията в специализирано отделение и по-нататъшните диагностични и терапевтични интервенции (IB).
За хората, които попадат в междинната група и няма категоричност за степента на риск за рецидив, препоръката е
да бъдат наблюдавани в СО, вместо да бъдат хоспитализирани (IB).

Диагностични изследвания
Масаж на каротидния синус (МКС). Показан е при хора над 40-годишна възраст, преживели синкоп с неясна причина по рефлексен механизъм (IB). Позволява да се установи
свръхчувствителност на каротидния синус – сърдечна пауза
>3 sec или пад на АН >50 mmHg.
Синдром на свръхчувствителния каротиден синус (CSS)
се потвърждава, ако МКС предизвика брадикардия (асистолия) и/или хипотония, които репродуцират спонтанните
симптоми и при пациента са налице клинични характеристики, съвместими с рефлексен механизъм на синкопа (IB).
Анамнеза за синкоп и възпроизвеждането му чрез МКС дефинират CSS. Положителният МКС без анамнеза за синкоп
дефинира само свръхчувствителност на каротидния синус.
Провежда се при изправен и легнал пациент с постоянно
мониториране на динамиката на АН. Въпреки изключително ниската честота на неврологични усложнения, МКС може да доведе до транзиторна исхемична атака (ТIA) и е необходимо повишено внимание при хора с история за TIA,
инсулт и/или известна каротидна стеноза >70%.
Ортостатичнo натоварване. Прилагат се три метода за
установяване на отговора от промяна на положението на
тялото - от легнало в изправено: тест с активно изправяне
(ортостатичен), тест с наклон на тялото и продължително
(24-часово) мониториране на АН.
1. Ортостатичен тест
Периодично измерване на АН и СЧ в легнало положение
и при активно изправяне и стоене за три минути е първият
тест, който се прилага за оценка на синкоп (IC). Неинвазивно непрекъснато мониториране на АН се предпочита, когато са налице краткотрайни вариации на АН (например ранна ОХ) (IIbC).
Диагностични критерии:
● Синкоп в резултат на ОХ се потвърждава, когато има
спад на САН >/=20 mmHg или ДАН >/=10 mmHg, или понижението на САН <90 mmHg, което възпроизвежда спонтанните симптоми (IC)
● Синкоп в резултат на ОХ трябва да се подозира при
асимптомен спад на САН >/=20 mmHg или ДАН >/=10
mmHg, или понижението на САН <90 mmHg при наличие
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Таблица 2. Първоначална оценка и характеристика на
синкопа: белези за висок и нисък риск
СИНКОП – характеристики на събитието
Нисък риск
Наличие на продроми, типични за рефлексния синкоп (главозамайване,
чувство за затопляне, изпотяване, гадене, повръщане)
Поява след кратък неочакван и неприятен стимул: гледка, звук, миризма или болка
Продължително стоене прав на препълнено и горещо място
По време на храна или след ядене
Провокиран от кашлица, дефекация или микция
При завъртане на главата или натиск върху каротидния синус (тумор,
при бръснене, стегната яка)
Изправяне от легнало/седнало положение
Висок риск
Основни
Новопоявил се гръден дискомфорт, задух, коремна болка или главоболие
Синкоп по време на физическо усилие или в легнало положение
Внезапно появили се палпитации, последвани веднага от синкоп
Вторични
Липса на или краткотрайни (<10 sec) продроми
Фамилна анамнеза за внезапна сърдечна смърт в млада възраст
Синкоп в седнало положение
АНАМНЕЗА
Нисък риск
Дълга история (години) на повтарящи се синкопи с нискорискови, подобни на настоящите, характеристики
Липса на структурно сърдечно заболяване
Висок риск
Основни
Наличие на тежка структурна или исхемична болест на сърцето (сърдечна недостатъчност, ниска фракция на изтласкване на лява камера
(ЛКФИ) или предшестващ миокарден инфаркт)
ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Нисък риск
Без отклонения от нормалния статус
Висок риск
Основни
Необяснима хипотония АН<90 mmHg при първоначалния преглед
Данни за гастроинтестинално кървене (ректално туширане)
Персистираща брадикардия <40 уд/мин в будно състояние, при нетренирани физически индивиди
Нов сърдечен шум
ЕКГ
Нисък риск
Нормална ЕКГ
Висок риск
Основни
Промени в ЕКГ показателни за остра коронарна исхемия
Mobitz II втора и трета стeпен AV блок
Бавно-честотно (<40 уд/мин) предсърдно мъждене
Пресистираща синусова брадикардия (<40 уд/мин) или репетитивен сино-атриален блок, или синусови паузи >3 секунди в будно състояние,
при нетренирани физически индивиди
Бедрен блок, вътрекамерни проводни нарушения, камерна хипертрофия
или Q-зъбци, показателни за коронарна болест или кардиомиопатия
Продължителна или непродължителна камерна тахикардия
Дисфункция на пейсмейкър (РМ) или ICD
Елевация на ST-сегмента с морфология по тип 1 в отвеждания V1-3
(Brugada характеристика)
QTс>460 ms в последователни 12-канални ЕКГ, показателен за синдром
на удължения QT-интервал
Вторични (означават висок риск само при анамнеза, съответна на аритмичен синкоп)
АV блок втора степен Mobitz I, AV блок първа степен със значимо удължeн PR интервал
Асимптомна несъответна синусова брадикардия (40-50 уд/мин) или
бавночестотно предсърдно мъждене (40-50 уд/мин)
Пароксизмална надкамерна тахикардия или предсърдно мъждене
Пре-ексцитиран QRS комплекс
Скъсен QTc интервал (</=340 ms)
Атипични Brugada характеристики
Негативни Т-вълни в десните прекордиални отвеждания или епсилон
вълни, показателни за аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия
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на симптоми (от анамнезата), съответстващи на ОХ (IIaC)
● Синкоп в резултат на ОХ трябва да се подозира при
симптомен спад на САН >/=20 mmHg или ДАН >/=10 mmHg,
или понижение на САН <90 mmHg, когато не всички симптоми (от анамнезата) съответстват на ОХ (IIaC)
● POTS влиза в диференциално диагностично съображение, когато има ортостатично повишаване на СЧ (>30 у/min
или >120 у/min в рамките първите 10 минути след активно
изправяне), репродуциращо спонтанните симптоми и при
липса на ОХ (IIaC)
2. Тест с наклон на тялото (head up tilt, tilt table test -TTT)
Показания: ТТТ е индициран при съмнение за рефлексен
синкоп, ОХ, POTS или психогенен псевдосинкоп (IIaB). TTT
може да се използва за обучение на болните как да разпознават симптомите и да добият опит за съответните физически
мерки, които могат да предотвратят синкопа (IIbB).
Диагностични критерии: диагноза рефлексен синкоп,
ОХ, POTS или психогенен псевдосинкоп може да се постави,
когато ТТТ предизвиква симптоми и едновременно се обективизират циркулаторните промени, характерни за тези състояния (IIaB).
Негативният ТТТ не изключва диагнозата рефлексен
синкоп. Позитивен кардиоинхибиторен отговор при ТТТ
предсказва с висока вероятност синкоп поради спонтанна
асистолия и налага преценка за имплантиране на кардиостимулатор. От друга страна, положителният вазодепресорен или смесен отговор, както и негативният тест не изключват наличието на асистолия при спонтанен синкоп.
ТТТ намира приложение за разграничаване на синкоп със
абнормни движения от епилепсия. Може да разграничи синкопи от спонтанно падане и от психогенен псевдосинкоп. В
последния случай ТТТ се провежда с едновременно електроенцефалографско (ЕЕГ) мониториране, като нормалното
ЕЕГ потвърждава диагнозата. ТТТ не би следвало да се използва за оценка на ефекта от терапия.
Практически правила за провеждане на ТТТ:
● Пациентът следва да е гладен и жаден за 2-4 часа преди теста
● Да се осигури престой в легнало положение >/=5 минути преди изследването, когато не се поставя венозен път и
>/=20 минути, когато се извършва венозна канюлация
● Ъгъл на наклон между 60-70 градуса
● Пасивната фаза на накланяне следва да е между 20 и
45 минути
● При негативна пасивна фаза се прилага сублингвално
nitroglycerin или isoproterenol интравенозно. Фазата на лекарствено натоварване следва да бъде 15-20 min
● Стандартно се използва 300-400 mcg nitroglycerin, приложен сублингвално в изправено положение на тялото
● Tестът с isoproterenol се извършва чрез инфузия започваща с 1 mcg/min и постепенно повишаване до 3 mcg/min, до
повишаване на СЧ с 20-25% от изходната
● Изследването продължава до пълна загуба на съзнание
или приключване на протокола
● За провеждането на ТТТ има специфично условие: връщането в легнало положение да става бързо (<15 sec), тъй като по-дълги периоди увеличат продължителността на предизвиканата асистолия
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ТТТ е безопасен. Няма съобщения за предизвикана смърт
по време на това диагностично изследване. При наличие на
коронарна болест са описани единични случаи на тежки
камерни аритмии с използване на isoproterenol. За тестът с
nitroglycerin липсват данни за сериозни усложнения.

го честа повторяемост или значима тежест на симптомите (IIаB), a също при хора с диагноза епилепсия, при които
антиепилептичното лечение е без ефект (IIbB). Това изследване може да се приложи и при случаи с необясними
падания (IIbB).

Основни автономни функционални
тестове

Диагностични критерии

Проба на Валсалва: Приема се за валидно, че липсата на
скок на АН и покачване на СЧ при тази проба са показателни за неврогенна ОХ (IIaB), при първична или вторична автономна недостатъчност.
Изследването е полезно за потвърждаване на спад на АН
при някои форми на постурален синкоп: синкоп при кашляне, пеене, свирене на духов инструмент и вдигане на тежко
(IIbC). Желателно е да се провежда с непрекъснато измерване на АН и СЧ в провокиращите ситуации.
Дълбоко дишане: Тестът следва да се използва за оценка на автономната функция при съмнение за неврогенна ОХ.
СЧ се покачва физиологично при вдишване и спада при експириум.
Вариабилността на СЧ при дълбоко дишане (също позната като експираторно/инспираторен IЕ индекс) e >/=15 уд/
мин при здрави хора над 50-годишна възраст. Според общия
консенсус, потисната/понижена вариабилност е показателна
за парасиматикова дисфункция.
Продължително 24-часово амбулаторно мониториране на АН (ABPM): Смята се, че ОХ при хората с автономна недостатъчност е често свързана с липсата на нощен спад
на АН или с парадоксално покачване на АН по време на сън.
ABPM се използва за установяване на нощна хипертония
(IB), мониториране на степента на покачване на АН в легнало положение и ОХ, във всекидневни условия при хора с автономна недостатъчност.
Това изследване, както и отделните измервания на АН у
дома, могат да покажат какво е реалното понижение на АН,
по време на епизодите с предполагаем ортостатичен нетолеранс.
3. ЕКГ мониториране
Показания: Започване на незабавно, продължително
ЕКГ мониториране (телеметрия) е задължително в болнични условия за хората със синкоп и висок риск (IC). Холтер
ЕКГ е показан при болни с чести епизоди на синкоп/пресинкоп (>/=1 за седмица) (IIaB).
Еxternal loops recorder следва да се обмисли скоро след
първоначалния инцидент при хора с интервал на появата на
симптоми </=4 седмици (IIaB).
Internal loop recorder е показан:
● в ранната фаза на оценка на болни с повтарящи се синкопи с неясна причина, при липса на критерии за висок риск
и вероятност за рецидив в срока на годност на батерията на
устройството (IA)
● при пациенти с високорискова характеристика, при
които другите изследвания не обясняват синкопите, не могат да предложат съответно лечение и които нямат типични
индикации за ICD или РМ (IA).
Internal loop recorder следва да се прилага при пациенти с подозрение за или сигурни рефлексни синкопи с мно-

Диагнозата синкоп, дължащ се на аритмия, се приема, когато се установи връзка по време между синкопа и появата на аритмичната сърдечна дейност (бради- или тахиаритмия) (IB).
Аритмичният синкоп трябва да влезе в съображение,
също когато не се провокира синкоп, но се установи втора степен Моbitz II или трета степен АV блок, или камерна пауза >3 sec (изключение правят млади добре тренирани хора, по време на сън и при честотно контролирано
предсърдно мъждене), или период на продължителна пароксизмална надкамерна тахикардия, или на камерна тахикардия (IIaC).

Електрофизиологични изследвания
Показания: Електрофизиологично изследване (ЕФИ) е
показано при болни със синкоп и преживян миокарден инфаркт или друго състояние, свързано с миокарден цикатрикс (IB), както и при тези с бифасцикуларен блок (IIaB),
когато с неинвазивните изследвания не може да се открие
причината за синкопа.
При хора със синкоп и асимптомна синусова брадикардия
може да се приложи ЕФИ, когато посредством неинвазивните тестове не може да се намери връзка между синкопа и инцидентите на брадикардия (IIbB). Koгато синкопът е предшестван от внезапно и кратко сърцебиене, но неинвазивните
изследвания не могат да открият патологичен субстрат, също може да се приложи ЕФИ (IIbC).
ЕФИ насочена терапия. При пациенти с неизяснен синкоп и наличие на бифасцикуларен бедрен блок е индицирано имплантиране на кардиостимулатор, когато изходния
H-V интервал е >/=70 msec или има втора или трета степен
Хис-Пуркиние блок по време на предсърдно пейсиране или
фармакологична стимулация (IB).
При неизяснен синкоп и предхождащ инфаркт или цикатрикс с друга генеза, когато ЕФИ провокира краткотрайна
мономорфна камерна тахикардия, следва да се действа според препоръките на ESC за камерни аритмии (IB).
Съответната терапия, според ръководствата на ESC, следва да се приложи и при болни без структурно сърдечно заболяване и със синкоп, предхождан от внезапно и кратко
сърцебиене, при които се провокират високочестотни надкамерни или камерни тахикардии, водещи до хипотония или
репродуциращи спонтанните симптоми (IC).
При хора със синкоп и асимптомна синусова брадикардия следва да се имплантира кардиостимулатор, когато се
установи удължено време за възстановяване на синусовия
възел (IIaB).
Положителното ЕФИ изследване може да даде отговор
за причината за синкоп, но негативното изследване не изключва аритмия като първопричина и налага последващи тестове.
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При данни за исхемична или дилатативна кардиомиопатия индуцирането на полиморфна камерна тахикардия или
камерно мъждене не може да се приеме като диагностична находка, обясняваща причината за синкопа. ЕФИ не е
от полза за диагностиката при болни със синкоп, нормална
ЕКГ, липса на сърдечно заболяване и без данни за сърцебиене/палпитации.

Ехокардиография
Показания: ЕхоКГ е показана за оценка на риска и диагностика на хората, при които се подозира структурно сърдечно заболяване (IB). Двуразмерна и Доплер EхоКГ по
време на натоварване, в изправена, седнала и полулегнала позиция се използва за установяване на провокирана обструкция на изходния тракт на лява камера при пациенти с
хипертрофична кардиомиопатия и преживян синкоп с градиент на изходния тракт на ЛК <50 mmHg покой (IB).
Диагностични критерии: Аортната стеноза, обструктивните сърдечни тумори или тромби, перикардната тампонада и аортната дисекация са най-вероятните причини за
синкоп, когато ЕхоКГ изследването установи данни за такава патология.
Kогато липсват съмнения за сърдечносъдово заболяване
от анамнезата, физикалния преглед и ЕКГ, тогава ЕхоКГ не
ни дава допълнителна полезна информация. Това показва,
че синкопът, сам по себе си, не е показание за провеждане
на изследването.

Тест с натоварване
Индикации: Тест с натоварване се препоръчва при хора
със синкоп, възникнал при или скоро след физическо усилие (IC).
Диагностични критерии: Синкоп в резултат на AV блок
втора или трета степен се потвърждава, когато по време на
натоварване се развие AV блок, дори в случай че натоварването не предизвика синкоп (IC).
Рефлексният синкоп се потвърждава чрез този диагностичен метод, когато непосредствено след обременяването се
предизвика синкоп придружен от тежка хипотония (IC).

Лечение
Определящ за ефективността на терапията за превенция
на нови рецидиви е механизмът на синкопа, не толкова неговата етиология – например имплантирането на кардиостимулатор е най-ефикасното лечение за синкопи, дължащи се на брадикардия, но в случаите когато едномоментно
възниква хипотония, ефективността на кардиостимулацията намалява.
Често, лечението на рецидивите е различно от това на
подлежащото заболяване. В много случаи, въпреки липсата на специфична терапия, повторните синкопи се редуцират след клиничната оценка.
В общия случай повторни инциденти се наблюдават
при по-малко от половината пациенти в рамките на година-две. Няма ясно обяснение на този феномен, но той е от
голямо практическо значение по отношение на възможността за отлагане на терапията, особено при нискорисковите случаи.
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Терапевтично поведение при рефлексен
синкоп
При всички пациенти с рефлексен синкоп (Фигура 4)
трябва да се обясни диагнозата, да се успокои болният, да се
обяснят рисковите за рецидив и необходимите усилия за избягване на провокиращите фактори и ситуации (IB).
Когато инцидентите възникват на фона на антихипертензивно лечение следва то да се редуцира или преустанови,
ако е възможно (IIaB).
Мерките за промяна в начина на живот и поведението
включват повишен прием на течности (2-3 l/ден) и добавка на
сол към храната от поне 10 g/ден. Бързото поглъщане на студени течности е ефективно при ортостатичен интолеранс.
При предизвестяващи продронални признаци, те трябва
бързо да се разпознават и човекът трябва да седне или да легне (с повдигнати крака) и да се предприемат физикални мерки за покачване на АН, без отлагане.
Трябва да се избягват провокиращи моменти (дехидратация, пренаселени пространства) или тригерите да се интервенират директно (потискане на кашлицата, микция в седнало положение).
Лесно изпълними, във всякакви условия маньоври за повишаване на АН са кръстосването на краката, стискане на
юмруци и тензия на ръцете (захващане на пръстите на двете
ръце и насрещно разпъване). Това се повтаря до отзвучаване
на симптомите. Тези маньоври създават изотонично мускулно напрежение, което води до незабавно покачване на АН и
помагат за избягване на синкопа.
Тези действия са високо ефективни при хора <60-годишна възраст (IIaB). За младите хора ефективен може да е и
тилт трейнингът (IIbB).
При тежките случаи са необходими терапевтични мерки.
Това са случаите, когато честите синкопи нарушават качеството на живот, когато синкопите рецидивират често и са без
или с много къси продроми, които създават условие за възникване на травми, и когато синкопите възникват при високорискови дейности, като шофиране, работа с машини, полети или при професионални спортисти.
Средно около 14% от хората с рефлексен синкоп, насочени към специализирани центрове, имат необходимост и получават допълнително лечение.
Фигура 4. Терапевтичeн алгоритъм при рефлексен синкоп
Рефлексен синкоп
Обучение, повлияване
начина на живот
Тежки/рецидивиращи форми
Хипотензивни болни
(обикновено с ниски стойности
на САН – около 110 mmHg, с
ясна анамнеза за ортостатична
непоносимост или VVS)
Fludrocortisone
Midodrine
По-млади
(до 40 години)
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Продроми
Да

Маньоври за
покачване на АН
Тилт трейнининг

Хипотензивна
медикация

Предоминираща
кардиоинхибиция

Не или
много къси

ILR при избрани
пациенти

Спиране /
намаляване на
хипотензивни
медикаменти

Сърдечно
пейсиране
По-възрастни
(над 60 години)
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Фармакологичните мерки включват:
● fludrocortisone при млади с ортостатична форма на
VVS, ниско-нормални стойности на АН и липса на противопоказания за лечението (IIbB)
● midodrine е показан за ортостатичните форми на VVS
(IIbB)
● напълно противопоказани са бета-адренергичните
блокери (бетаблокери - ВВ) (IIIA)

Сърдечно пейсиране
Показано е когато асистолията е в основата на рефлексния синкоп (кардиоинхибиторен рефлекс). При нормално изходно ЕКГ целта на диагностичните изследвания е да установи връзката между пресинкопалните симптоми, синкопа
и брадикардията. Ефективността на кардиостимулацията се
определя от клиничните особености (Фигура 5).
Когато синкопът се дължи на брадикардия и липсва хипотензивен механизъм, пейсмейкърната терапия е високо
ефективна с </=5% честота на рецидиви за двегодишен период. Когато се съчетават брадикардия и хипотония, ефективността е умерена, с рецидиви 5-25% за две години.
Когато хипотензивният механизъм е водещ, но се подозира и появата на брадикардия, пейсирането е с ниска ефективност и повече от 1/4 от болните имат рецидиви за двугодишен период.
За случаите на рефлексен синкоп, пейсмейкърната терапия следва да е последен избор при добре подбрани болни,
на възраст >/=40 години (обичайно >60 години), засегнати
от тежка форма, с честа повторяемост и висок риск за наранявания, при синкоп, възникващ без продроми.
Сърдечно пейсиране трябва да се обмисли за намаляване на рецидивите на синкопи при хора над 40-годишна възраст със спонтанно документирана симптомна асистолична
пауза(и) >3 sec или асимптомна пауза(и) >6 sec, поради синуФигура 5. Избор на метод на кардиостимулация при рефлексен синкоп; кардиоинхибиторен синдром
на каротидния синус (CI-CSS), масаж на каротидния синус (CSM), двукухинен пейсмейкър
(DDD), ILR – имплантируем лууп рекордер
Алгоритъм за пейсиране при рефлексен синкоп
Тежки, рецидивиращи
Клинични
непредвидими
синкопи,
особености
възраст >40 год?
Да
Kасае ли се
за CI-CSS?

CSM и ТТТ

Не
Асистолия при
ТТТ?
Не
Имплантиране
на ILR

Асистолия?

Не
Пейсирането не е показано

Не

Няма показания
за пейсиране

Да
негативен
ТТТ
Да
позитивен
ТТТ

Имплантиране
на DDD

Да
Да
негативен
ТТТ
Да
позитивен
ТТТ

Имплантиране на
DDD и третиране
на хипотония
Имплантиране на
DDD и третиране
на хипотония
Имплантиране
на DDD
Имплантиране на
DDD и третиране
на хипотония

сов арест, AV блок или комбинация от двете (IIaB).
Пейсирането е подходяща стратегия за намаляване на рецидивите при пациенти >40 години, с кардиоинхибиторен
синдром на каротидния синус, с чести, рецидивиращи и непредвидими инциденти (IIaB).
Сърдечно пейсиране може да се обсъди за намаляване на
честотата на рецидивите при индуцирана от ТТТ асистолия и възраст над 40 години, при чести, рецидивиращи и непредвидими синкопи (IIbB).
Постоянната сърдечна стимулация не е показана при липса на документиран кардиоинхибиторен рефлекс (IIIB).
При кардиоинхибиторен синдром на синусовия възел се
предпочита двукухинно пейсиране. При хора с VVS се използва също двукухинно пейсиране с разпознаване на понижаване на честотата и незабавна бърза двукухинна кардиостимулация (rate drop response).

Лечение на ортостатичната хипотония
и синдромите на
ортостатична непоносимост
Както при рефлексния синкоп, и тук на преден план са
обучението и разбиране на проблема от страна на пациента, начините за справяне и предпазване и мерките за промяна на начина на живот с оглед избягване на провокиращите
фактори/обстоятелства (IC). Задължителна е добрата хидратация с 2-3 литра течности на ден и повишен прием на натриев хлорид (10 g/ден) (IC).
Следва да се преустанови приемът или да се редуцират
дозите на приеманите хипотензивни медикаменти, ако има
такива (IIaB). Препоръчително е прилагането на изотонични маньоври за повишаване на АН (IIaC). Уместно е използването на коремни корсети и ластични чорапи, за да се намали венозният застой (IIaB).
Препоръчва се спане с повдигане на горната част на тялото на 10 градуса за увеличаване на обема телесни течности (IIaC). При персистиране на симптомите, се препоръчва медикаментозна терапия с midodrine (IIaB) и
fludrocortisone (IIaC).
При хипертоници с установена ОХ и риск за падане трябва да се избягва агресивната терапия за понижаване на АН.
Прицелните стойности за САН при такива пациенти са 140150 mmHg.
За предпочитане са инхибиторите на системата ренин-ангиотензин-алдостерон и блокерите на калциевите канали,
докато диуретиците и бета-блокерите трябва да се избягват,
поради тенденцията да провокират ОХ.

Лечение на синкопи, дължащи се на
сърдечни аритмии
Брадикардия. Индицирано е имплантиране на пейс
мейкър когато е установена връзка между случай на синкоп и
симптоматична брадикардия, дължаща се на синдром на болния синусов възел (IB) или нарушено AV провеждане (IB).
Когато се наблюдава синкоп при хора с интермитентен/
пароксизмален АV блок от втора/трета степен (включително и предсърдно мъждене с бавен камерен отговор), е показано поставяне на кардиостимулатор, дори когато не е документирана връзка между инцидента и промените в ЕКГ (IC).
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Също следва да се обмисли пейсиране, когато връзката между синкопа и синдрома на болния синусов възел (доказан) не е категорично установена (IIaC). Имплантация на
пейсмейкър не се препоръчва при болни с обратими причини за брадикардия (IIIC).
Бифасцикуларен бедрен блок (ВВВ). При случаи на синкоп и ВBB е индицирано имплантиране на кардиостимулатор при позитивни данни от EФИ или ILR документиран AV
блок (IB). Кардиостимулацията може да се обмисли при неизяснена причина за синкоп и данни от ЕКГ за BBB (IIbB).
При по-малко от половината от болните с ВВВ и синкоп,
след адекватна диагностика, се потвърждава сърдечен синкоп,
затова преди решението за имплантиране на кардиостимулатор следва да се проведе прецизна диагностика (МКС, ЕФИ,
ILR), за да се провокира/документира механизмът на синкоп.
При хора в напреднала възраст с ВВВ и неизяснен механизъм на синкоп, след щателна диагностична оценка, емпиричното имплантиране на пейсмейкър
може да е от полза,
особено когато инцидентите са непредвидими (с кратки или
без продроми) или са
се случвали в легнало положение, или по
време на усилие.
Тахикардия. Катетърната
аблация
е показана за превенция на рецидиви
при синкопи, дължащи се на надкамерна
или камерна тахикардия (IB). ICD е индициран при болни със
синкоп, камерни тахикардии и ФИЛК <35% (IA). При синкоп след миокарден
инфаркт има индикация за ICD, когато при ЕФИ се индуцира камерна тахикардия (IC).
Kогато катетърната аблация и фармакологичното лечение
нямат успех и синкопите, дължащи се на епизоди на камерна
тахикардия рецидивират, е показано имплантиране на ICD и
при хора с ФИЛК >35% (IIaC).
При болни с надкамерни и камерни тахикардии, индуциращи синкоп, следва да се приложи максималната антиаритмична (включително и за контрол на честотата) фармакологична терапия (IIaC).
Имплантираният ICD предпазва от внезапна сърдечна смърт (ВСС), но в някои случаи не може да предотврати
синкоп, дължащ се на рецидивираща камерна тахикардия.
За това, дори при планирана имплантация на ICD, се препоръчва опит за катетърна аблация, при болни с показания.

Лечение на неизяснен синкопи при
пациенти с висок риск за ВСС
ICD е показан за имплантация при неизяснен синкоп за
предотвратяване на ВСС при болни със симптомна сърдеч-
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на недостатъчност (СН) II-III функционален клас (ФК) и
ФИЛК</=35%, след тримесечна оптимална медикаментозна
терапия, в добър функционален статус и очаквана преживяемост над една година (IA).
Имплантиране на ICD следва да се обсъди при болни със
систолна дисфункция и синкоп без ясна причина, дори при
липса на показания за ICD (IIaC). Aлтернативно за тази група влиза в съображение имплантация на ILR (IIbC).
При неизяснен синкоп и наличие на хипертрофична кардиомиопатия, преценката за имплантация на ICD, следва да
се направи според рисковия индекс на ESC за ВСС при хипертрофична кардиомиопатия (IB). При нискорисковите за
ВСС болни може да се приложи ILR (IIaB).
Аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия, съчетана с анамнеза за неизяснен синкоп, се явява показание за
имплантиране на ICD (IIbC), a при нисък риск за ВСС – за
ILR (IIaC).
Синдромът
на
дългия QT интервал (LQTS), съчетан със синкоп с
неясно естество налага имплантиране
на ICD, след постигане на максимална
бета-блокада (IIaB).
От всички форми на
синдрома, единствено при форма LQTS3
ВВ не са показани.
При
симптомен
LQTS следва да се
обсъди левостранна
сърдечна симпатикова денервация, когато: ВВ са неефективни, не се толерират
или са противопоказани; има отказ от ICD или тя е противопоказана и в случаите на множество кардиоверзии от ICD
при максимална бета-блокада (IIaC). За болните в нисък
риск за ВСС алтернатива остава ILR (IIaC).
Що се отнася до синдрома на Brugada, ICD следва да се
обсъди при неизяснен синкоп и тип едно ЕКГ характеристики (IIaC). При нисък риск за ВСС (оценен след мултипараметричен анализ, калкулиращ всички рискови фактори) може
да се приложи ILR (IIaC).

Синкоп при болни с придружаващи
заболявания и в крехко здраве
При по-възрастни хора се препоръчва щателна мултифакторна оценка, с оглед на това, че може да има повече от една
подлежаща причина за синкоп (IB). При синкоп или неясно
падане се препоръчва приложението на когнитивни тестове
и оценка на физическата кондиция (IC).
В тази възрастова група при наличие на синкоп или неясно падане следва да се изключат или преоценят медикаменти, които могат да провокират падане – антихипертензивни,
психотропни (IIaB).
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К Л И Н И Ч Н И Р Ъ КО В ОД С Т ВА
Таблица 3. Диференциална диагноза на синкоп и епилептичен припадък
Клинични особености

Синкоп

Епилептичен припадък

Наличие на провокиращ фактор (тригер)

често

рядко

Характеристика на тригера

различни: болка, изправяне, емоции (при VVS);
специфичен тригер при ситуационен синкоп;
изправяне за ОХ

най-известен тригер е проблясващата светлина

Продроми

често пресинкоп (автономна активация при
рефлексен синкоп, световъртеж при ОХ,
сърцебиене при сърдечен синкоп)

епилептична аура: повтаряща се, специфична
за всеки пациент (в т.ч. и déjà vu). Усещане за
повдигане в корема (епигастрална аура) и/или
необичайна неприятна миризма

Характеристики на миоклонуса (гърч)

<10, нерегулярни по амплитуда, асинхронни,
асиметрични
започва след загубата на съзнание

20-100, синхронни, симетрични, хемилатерални
започва заедно със загубата на съзнание
ясен продължителен автоматизъм, като
предъвкване, гримасничене

Прехапване на езика

рядко, върха на езика

страничната част на езика (по-рядко
билатерално)

Продължителност

10-30 секунди

от няколко минути, до по-продължителни

Объркване/спомен за преживяното

объркване за ситуацията с продължителност
<10 sec, в повечето случаи, с ясно съзнание и
ориентираност непосредствено след това

Липса на спомен, обърканост, задаване на
объркани въпроси в продължение на много
минути след инцидента

Важно е да се знае, че тези пациенти толерират и понасят добре ортостатичните тестове, МКС и ТТТ, дори когато
имат известни когнитивни нарушения.

Синкоп в педиатричната популация
В детството синкоп с рефлексен характер се среща сравнително често, но само единични случаи имат животозастрашаващ характер. Разграничаването на доброкачествените състояния от животозастрашаващите причини отново
се базира основно на анамнеза, физикален преглед и интерпретация на ЕКГ.
При данни за VVS, нормално ЕКГ и липса на семейна история за аритмии, не се налагат допълнителни изследвания.
Най-същественото в терапевтичния подход при най-мла-

дите пациенти с рефлексен синкоп е успокояването на семейството, обучението – усещане и разпознаване на предшестващите синкопа симптоми и усвояване на техники и
маньоври за предотвратяването на инцидентите.
Дори при доказан VVS с асистолия, трябва да се избягва
имплантирането на кардиостимулатор, когато е възможно,
поради бенигнената и често отшумяваща във времето характеристика на синдрома при тази възрастова група.

Неврологични състояния и синкоп
Епилепсията и синкопа трябва да бъдат ясно разграничавани. В таблица 3 е са представени основните пунктове на
диференциалната диагноза на двете патологии.
Неврологична оценка се препоръчва, когато синкопът е
свързан с автономна дисрегулация, с оглед изясняване на
подлежащите причини както и при хората, при които не може да се отхвърли епилепсия (IC).
Препоръчват се следните неврологични изследвания:
● Мозъчно магнитно резонансно изследване при съмнение за паркинсонизъм, атаксия или когнитивен дефицит (IC)
● Скрининг за паранеопластични антитела и такива към
ацетилхолиновия рецептор при остра или подостра поява на
автономна недостатъчност (IB)
● Електроенцефалограма, ултразвук на екстракраниални мозъчни съдове, магнитен резонанс и компютър томография на глава не са показани при пациенти със синкоп (IIIB)
 Новите препоръки са изготвени от мултидисциплинарен екип от кардиолози, експерти по
спешна медицина и физиология, неврология, автономна регулация, гериатри и специалисти по
здравни грижи, с цел да се покрие целия спектър от различни форми на синкоп и преходна загуба на съзнание (TLOC – temporary loss of conscious).
**
 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 множество 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
*
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