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Агенция protos издава:

Европейското кардиологично дружество
(ESC) проведе през 2018 година анкета сред кардиолозите за предизвикателствата на работното
място. Тя беше попълнена от 3848 членове на ESC
от 17 европейски страни.
Европейските кардиолози изглеждат силно
мотивирани, с желание за заемане на ръководни позиции и високо ниво на лична удовлетвореност от работата. Очертават се, обаче, някои
проблеми на работното място, като например
липса на достатъчна институционална подкрепа, дисбаланс работа-личен живот и наличие на
етичен и морален стрес.
Един от четири кардиолози в Европа смята, че институцията, за която работи, не му осигурява оптимални условия за работа, а един от трима
не чувства подкрепа за професионална развитие и напредък в кариерата.
Тези проблеми са по-чести в Източна и Южна Европа, включително и в
България.
Всеки втори кардиолог смята, че трябва да пожертва личния си живот
и времето, прекарано със семейството, за да напредне в кариерата. Това
важи в още по-голяма степен за по-младите лекари – 65% от тези до 40-годишна възраст споделят това мнение.
Общото схващане е, че медицината е меритокрация – успяват тези,
които са талантливи и не се щадят от работа. Но успехът зависи също и
от предоставените възможности, което означава, че институционалните
особености играят роля за личния професионален успех.
От много голямо значение за един клиницист е да се чувства ценен и
уважаван от своите колеги, да му се гласува доверие. Това намалява стреса на работното място и позволява да се развият умения и увереност за
постигане на професионален успех.
Инвестирането в човешки ресурс и създаването на подкрепяща и
трансформираща работна среда трябва да се възприемат като интервенции с ниска себестойност, от които се очаква огромна възвращаемост.
За тези от вас, които не са успели да участват тази година на Европейския кардиологичен конгрес в Мюнхен, представяме накратко новите
клинични проучвания, коментирани по време на това събитие. В настоящия брой на Кардио Д можете също да прочетете акцентите от ръководството на ESC за поведение при артериална хипертония.
Приятно четене на Кардио D!
Покажете го и на колега

Корица:
Наука и практика
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Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я

КОМБИНАЦИЯТА ОТ
АНГИОТЕНЗИН РЕЦЕПТОРЕН БЛОКЕР
И БЛОКЕР НА
КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ –
ПОДХОДЯЩА НАЧАЛНА ТЕРАПИЯ
ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
Двойната антихипертензивна комбинация от инхибитор на системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС)
и блокер на калциевите канали (ССВ)
остава в основата на медикаментозната стратегия при артериална хипертония (АХ), според новото клинично ръководство на European Society of
Cardiology (ESC) и European Society of
Hypertension (ESH) (1).
Нещо повече, за достигане
на таргетните нива на артериалното налягане (АН) <130/80
mmHg, се препоръчва започване на лечението с комбинирана терапия при всички хипертоници. Монотерапия може да
се обсъди единствено при хората с нисък риск и хипертония първа степен (особено при
систолно АН <150 mmHg).
Монотерапия е допустима
и при много възрастни болни
(>80 години) и такива в крехко здраве, при които екстремното понижение на АН може да донесе повече
вреда, отколото полза.
Приложението на комбинация от медикаменти е обосновано, тъй като АХ
е заболяване със сложна патогенеза и
ефективното му повлияване може да
стане само с едновременното атакуване на няколко от патофизиологичните
механизми. Комбинират се медикаменти с допълващо се действие, отговорът
към които обикновено е добре предвидим на фона на добре проучен профил
на безопасност и ефикасност.
РААС заема централно място в регулирането на обмяната на соли и теч-

ности в организма. Нарушения на тази
хормонална система водят до поява и
прогресия на артериален хипертонус.
РААС блокерите – инхибитори на
ангиотензин-конвертиращия ензим
(ACEi) и блокери на ангиотензиновия
рецептор (ARB), намалявайки активността на РААС, постигат антихипертензивно, кардио- и съдовопротективно действие.

АСЕi и ARB блокират различни нива на РААС. АСЕi препятстват превръщането на ангиотензин I в ангиотензин
II, докато АRB блокират рецепторите
за ангиотензин II на съдово ниво.
Двата класа са със сходна ефективност за контрол на АН, но се различават по нивата на странични ефекти
– например кашлицата, съпътстваща
често лечението с АСЕi, не се наблюдава при ARB.
От ССВ най-често прилаганите за
лечение на АХ са дихидропиридиновите ССВ. Антихипертензивното им
действие се дължи основно на вазодилататорния им ефект, който проявяват
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главно на ниво прекапилярни артериоли и последващо понижаване на периферното съдово съпротивление. На
клетъчно ниво се постига блокада на
калциевите канали в клетките на миокарда, съдовете и мускулите.
ССВ водят до известна активация на
РААС и съвместното им приложение с
РААС блокер неутрализира този ефект.
От друга страна АСЕi и АRB способстват за намаляване на перималеоларните отоци, основен
страничен ефект на CCB.
АСЕi са исторически по-отдавна в клинична употреба, с
доказана ефективност, но и с
по-чест отказ от лечение поради проява на нежелани лекарствени реакции, в сравнение с
ARB. Трябва да се знае, че не
е уместно едновременно прилагане на двата РААС блокера.
Въпреки общия механизъм
на действие, ARB се различават по между си по някои фармакологични характеристики, които могат
да окажат влияние върху профила на
ефективност и безопасност.
Един от най-широко използваните и проучени ARB e valsartan - високо-селективен рецепторен антагонист,
който не изисква биотрансформация за
фармакологичната си активност. Поради дългия си ефект, може да се прилага еднократно дневно.
Сред дихидропиридиновите CCB
се откроява amlodipine, с механизъм
на действие и фармакодинамичен профил, сравними с конвенционалните
представители на този клас.
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Характерни са неговите физико-химични свойства - във физиологичните условия на човешкия организъм е в
йонизирана форма с положителен заряд. Тази форма повлиява благоприятно достъпа на лекарството до рецептора на калциевия канал, което го прави
по-ефективен.
И за двете лекарствени средства,
поради фармакодинамичните им особености, е характерно, че могат да се
прилагат веднъж на 24-часов интервал, което ги прави особено подходящи за комбиниране във фиксирани дози в една таблетка.
Ниските нива на странични ефекти,
доказани в дългогодишното им приложение в клиничната практика, са друг
фактор, който прави тази комбинация
особено подходяща за лечение на АХ,
особено при хора, при които медикаментозното лечение тепърва започва
Комбинацията от ARB и ССВ е особено подходяща за приложение при
хора с метаболитен синдром, захарен
диабет (ЗДТ2) и бъбречно увреждане,
каквито са на практика голяма част от
хипертониците.
В новите препоръки на ESC и ESH
се поставя силен акцент не само върху
това, че антихипертензивното лечение
трябва да започне с комбинация от медикаменти, но и че това е желателно да
става с предписване на форми съдържащи антихипертоничните съставки в

Фигура 1. Терапевтичен алгоритъм за лечение на артериална хипертония

Първа стъпка

Начало на лечение с
двойна комбинация в
една таблетка

ACEi или АRB + CCB или диуретик

Втора стъпка

Тройна
комбинация в една
таблетка

ACEi или АRB + ССВ + диуретик

Трета стъпка

Тройна комбинация
в една таблетка +
spironolactone или
друг диуретик

Резистентна хипертония
Добавяне на spironolactone
(25-50 mg/ден) или друг диуретик,
алфа блокер или бета блокер

Изводите за клиничната практика:
● Комбинацията от два медикамента е препоръчителна за начална терапия при почти всички болни
с АХ
● Една от най-ефективните комбинации и първи избор при лечението на АХ е РААС блокер и ССВ
● Комбинацията РААС блокер и
ССВ освен ефективният контрол на
АН е приложима при диабетици, как-

то и болни с бъбречна увреда
● Комбинацията от АRB и ССВ е
подходяща за начална терапия, поради високата си ефективност и редки
нежелани реакции
● Лекарствените форми на АRB и
ССВ във фиксирани дози в една таблетка улесняват приема и подобряват
придържането към терапията, което
води до по-добър контрол на АН

една таблетка.
Вече няколко десетилетия идеята за
фиксирани лекарствени форми набира все по-голяма популярност, а редица студии показаха, че този начин на
медикаментозно лечение значимо по-

добрява придържането към терапията,
а от там и адекватния контрол на АН
и избягването на усложненията на АХ.
Използвани източници:
1. BryanW., Mancia G., Spiering W. et al.2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J.
2018;39(33):3007-3008 https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119

ROSUVASTATIN ПРЕДПАЗВА
ОТ КОНТРАСТ-ИНДУЦИРАНА
НЕФРОПАТИЯ
Интересен мета-анaлиз, демонстриращ способността на rosuvastatin, приложен перипроцедурно в умерени и
високи дози, да намали честотата на
контраст-индуцираната нефропатия
(КИН) при болни, подложени на селективна коронарна артериография
(СКАГ) и/или перкутанна коронарна
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интервенция (PCI), беше публикуван в
списание Medicine (Baltimor) (1).
Протективните
свойства
на
rosuvastatin за превенция на КИН са
още по-изявени при пациенти, подложени на PCI, с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), захарен диабет (ЗД),
остър коронарен синдром (ОКС) или са
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получили средно >/=110 ml контраст.
КИН е нерядко усложнение на диагностичните и интервенционалните
перкутанни процедури. Предизвиква
се от интраваскуларното въвеждане на
рентгеноконтрастна материя и се дефинира като покачване на серумния
креатинин (SCr) с >/=25% от изходния

Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я
или повишение в абсолютни стойности с >/=44.2 mcmol/l в рамките на 4872 часа след приложение на контраст.
КИН е третата водеща причина за
болнично-придобита острa бъбречнa
недостатъчност (ОБН), след хирургичните интервенции и приложението на
нефротоксични медикаменти. 11% от
ОБН по време на болничен престой се
свързват с инжектиране на контраст.
Честотата на така дефинираната
КИН след коронарна диагностика/интервенция варира от 5% при нискорискови пациенти до 50% при тези с
висок риск и е значимо завишена при
диабетици и подлежаща бъбречна недостатъчност.
Последствията от КИН са сериозни и включват удължаване на болничния престой, оскъпяване на лечението,
покачване на краткосрочните и дългосрочните болестност и смъртност.
Клиничното
ръководство
на
European Society of Cardiology (ЕSC)/
European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS) за миокардна реваскуларизация не посочва специфични мерки за профилактика на
КИН, а препоръчват само обилна интравенозна хидратация, приложение
на изо- или нискоосмоларни контрастни вещества и намаляване на обема на
използвания контраст (2).
В основата на КИН стоят не напълно
изяснени патофизиологични механизми, но най-вероятните са интензивна
ендотелин-медиирана
вазоконстрикция, инхибиране на азотния окис и
повишен оксидативен стрес на съдовия ендотел.
Първоначално, резултатите от експериментални проучвания с опитни животни показаха, че atorvastatin
и rosuvastatin могат да предпазят бъбреците от контраст-индуцирано увреждане (3). В последствие бяха проведени редица изследвания в реални
клинични условия за доказване на
ренопротективното действие на двата статина (4, 5).
Хипотетично, превенцията на КИН
е изява на плейотропния ефект на статините. Той включва антиоксидантно, противовъзпалително, антитромботично и антиапоптотично действие,
както и увеличаване продукцията на
азотен окис от ендотела и редуциране
секрецията на ендотелин.
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Статините се различават помежду
си, що се отнася до изявата на плейотропния им ефект. Рандомизираните
клинични проучвания и мета-анализи с липофилния atorvastatin не дадоха
убедителни доказателства за протективен ефект при контрастиндуцираните бъбречни увреждания.
В сравнение с atorvastatin, хидрофилният rosuvastatin показва по-добри
предпазващи бъбреците свойства при
излагане на рентгеноконтрастна материя. Вероятно това е свързано с подългия му плазмен полуживот и посилен противовъзпалителен ефект (3).
Настоящият мета-анализ е базиран
на 15 рандомизирани клинични проучвания с общо 2673 участника, подложени на СКАГ или PCI. Единайсет
от студиите сравняват умерена или
висока доза rosuvastatin с нискодозирана терапия, а останалите четири са
срещу плацебо. Общо 1335 от болните са с прием на умерена или висока
доза, а 1338 участници са с ниска доза
или плацебо.
Средната възраст е от 50.7 (+/-7.5)
до 68.4 (+/-9.5) години. SCr средно изходно e 64.90 (+/-14.83) mcmol/l. В три
от проучванията са включени основно
хора, подложени на диагностични процедури, а в останалите 12 – пациенти
с PCI. Критериите за КИН са сходни
между проучванията и покриват дадената по-горе дефиниция.
В 12 от студиите е прилаган нискоосмоларен контраст, а в три – изоосмоларен. Инжектираното количество контрастно вещество е 50.5 (+/-15)
до 222.19 (+/-18.34) ml. Диабетици са
20 до 54% при третираните със средни/високи дози и 23 до 51% сред получавалите ниска доза или плацебо. В
две от проучванията са включени само
болни със ЗДТ2.
Анализът показва, че болните с приложена умерена/висока доза
rosuvastatin имат 55% по-ниска вероятност за развитие на КИН, спрямо ниска
доза или плацебо. Като висока дневна
доза се дефинира 40 mg rosuvastatin,
респективно 20 mg са умерена доза, а
10 mg на ден – ниска доза.
Нивата на SCr на 24 и 72 час след
процедурата с приложение на контраст
са по-ниски при болните с умерена и
високодозирана терапия с rosuvastatin.
Статистически значима разлика, обаче
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се отчита само на 72-я час (SCr 24 час:
средно стандартно отклонение (SMD)=
- 0.30, 95% доверителен интервал (CI) 0.62 до 0.01, p=0.06; SCr 72 час: SMD=
- 0.27, 95% CI - 0.49 до - 0.05, p=0.02).
Нивата на серумния cystatin C
(CysC) и на високосензитивен С-реактивен протеин (hs-CRP) са сигнификантно по-ниски и за двата времеви
интервала в групата с умерена или висока доза rosuvastatin сравнено с ниска
доза rosuvastatin или плацебо (CysC
24 час: SMD = - 0.54, 95% CI -1.02 до 0.05, p=0.03; CysC 72 час: SMD = - 0.66,
95% CI - 1.11 до - 0.21, p=0.004; hsCRP
24 час: SMD = - 0.54, 95% CI - 0.96 до
- 0.12, p=0.01; hs-CRP 72 час: SMD= 1.01, 95% CI - 1.45 до - 0.56, p<0.0001).
Аналогично, и средните нива на албумин в урината (mALB) на 24 и 72 час
са по-ниски при умерено/високодозираната група, но само тези на първото денонощие показват статистически
значима разлика (mALB 24 час: SMD
= - 0.73, 95% CI - 1.32 до - 0.15, p=0.01;
mALB 72 час: SMD = - 0.52, 95% CI 1.12 до 0.08, p=0.09).
Представеният мета-анализ на
студиите, изследвали ефекта на перипроцедурното
приложение
на
rosuvastatin при СКАГ и PCI, показва,
че rosuvastatin би могъл да бъде обещаваща, надеждна и икономически ефективна опция за снижаване на честотата
на бъбречните увреждания след приложение на контраст.
доц. д-р Яна СИМОВА1
д-р Димитър СИМОВ2
д-р Силвия ПАВЛОВА1
проф. д-р Иво Петров1
1
Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2
УМБАЛ Св. Анна – София АД
Използвани източници:
1. Liang M., Yang S., Fu N. Efficacy of short-term moderate or high-dose
rosuvastatin in preventing contrast-induced nephropathy: A meta-analysis of 15 randomized controlled trials. Medicine 2017; 96(27):e7384
https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2017/07070/Efficacy_
of_short_term_moderate_or_high_dose.32.aspxь
2. Kolh P., Windecker S., Alfonso F. et al. 2014 ESC/EACTS
Guidelines on myocardial revascularization. Eur J Cardiothorac Surg 2014; 46:517–92 https://academic.oup.com/ejcts/article/46/4/517/2755259
3. Wang X., Zhang T., Hu L. et al. Comparison of effects of different statins on contrast-induced acute kidney injury in
rats: histopathological and biochemical findings. Oxid Med
Cell Longev 2017; 6282486 https:// hindawi.com/journals/
omcl/2017/6282486
4. Liu Y., Liu Y., Tan N. et al. Comparison of the efficacy of rosuvastatin versus atorvastatin in preventing contrast induced nephropathy in patient with chronic kidney disease undergoing
percutaneous coronary intervention. PLoS One 2014; 9:e111124
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0111124
5. K aya A., Kurt M., Tanboga I. et al. Rosuvastatin versus atorvastatin to prevent contrast induced nephropathy in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention (ROSA-CIN
trial). Acta Cardiol 2013; 68:488–94 www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/AC.68.5.2994472
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НОВИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ –
АКЦЕНТ ВЪРХУ НАЧАЛНАТА
КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЯ
През юни 2018, на годишната среща на European Society of
Hypertension, бе представено новото клинично ръководство
за артериална хипертония (АХ), разработено съвместно от
експерти на European Society of Cardiology (ESC) и European
Society of Hypertension (ESH) (1).
Една от основните новости е препоръката при всички
болни с АХ, освен тези с АХ първа степен без рискови фактори и/или увреждане на таргетни органи, да се започне лечение с комбинирана антихипертензивна терапия.
Това се основава на факта, че за постигането на препоръчителните стойности на артериално налягане (АН) <130/80
mmHg, по-голямата част от пациентите се нуждаят от повече от един медикамент.
Първоначалната комбинирана терапия е по-ефективна за
понижаване на АН спрямо монотерапия. Дори в ниски дози, съчетаването на две лекарствени средства е по-ефикасно от приложението на един медикамент в максимална доза.
Обяснението за по-добрия ефект от лечението с комбинация от антихипертензивни средства е в това, че по този начин
се атакуват няколко механизма на АХ – например едновременно се блокира системата ренин ангиотензин алдостерон
(РААС) и се индуцира вазодилатация и/или се стимулира
обемното отбременяване, чрез форсиране на диурезата.
Този подход води до комплексно повлияване на сложните
патофизиологични процеси, на които се дължи повишеното
АН. Комбинираното действие върху няколко механизма подобрява отговора на АН към началната терапия.
Наред с това, титрирането на дозите на лекарствената
комбинация по-чувствително повлиява АН в сравнение с
увеличаване на дозировката на единичен антихипертензивен медикамент.
Бързината, с която се нормализират стойностите на АН, е
от значение, особено при хората с висок риск и е свързана с
по-добър клиничен ход и по-ниска честота на нежелани събития. Има данни, че комбинираното лечение дава по-добър
контрол на АН в дългосрочен план.
Не на последно място е доказано, че двойната антихипертензивна комбинация, като първоначална терапия, е по-безопасна и се понася по-добре от пациентите. Страничните
ефекти са по-редки, а относно случаите на хипотензия – не
се наблюдава увеличение или са пренебрежимо малко, дори
при болни с лекостепенна хипертония, при които прекъсването на лечението е сравнително често.
Относно това каква комбинация да се приложи като на-

чална терапия, препоръката в новото клинично ръководство
е, че първи избор следва да е съчетанието от инхибитори на
РААС - ангиотензин рецепторен блокер (ARB) или инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (АCEi) и блокер
на калциевите канали CCB и/или тиазиден или тиазидоподобен диуретик (Фигура 1).
Фигура 1. Основа на медикаментозната терапия при неусложнена АХ
Една
таблетка

Инициална терапия
Двойна комбинация

ACEi или ARB + ССВ
или диуретик

Една
таблетка

2ра стъпка
Тройна комбинация

ACEi или
ARB + ССВ + диуретик

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

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

Евентуално насочване към
специализиран център за
по-нататъшно изследване

Тези лекарствени комбинации са широко достъпни като
медикаменти в една таблетка с различни фиксирани дози,
което в голяма степен улеснява лечението и създава удобство за пациента. Това води до по-добро придържане към
предписаната терапия и съответно по-добър контрол на АН.
Медикаментите, блокиращи РААС, са ключови в лечебната стратегия, тъй като техните позитивни ефекти далеч надхвърлят понижението на АН, особено във високорисковите
групи: пациенти със захарен диабет (ЗД), с левокамерна хипертрофия и такива с бъбречно увреждане.
Важно е да се отбележи, че не се препоръчва едновременното приложение на АСЕi и ARB, защото това води до потенциране на страничните ефекти, без допълнителни ползи
за понижение на АН.
Комбинирането на един от двата блокера на РААС и ССВ
или тиазид/тиазидоподобен диуретик има комплементарно
действие. СВВ и диуретиците активират РААС, който ефект
се неутрализира от АСЕi и АRB.
Блокерите на РААС водят до задръжка на калий, което
намалява предизвиканата от тиазидните диуретици хипокалиемия, а също способстват за намаляване на периферните
отоци, което е основен страничен ефект на ССВ.
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Фигура 2. Ефекти върху систолното и диастолно АН
(САН, ДАН) от лечението с Egiramlon за период от 14 месеца
p<0.001

157
150

132
p<0.001

Артериално налягане

За някои групи пациенти, съчетаването на ACEi и ССВ
е за предпочитане пред комбинацията с диуретик. ССВ, за
разлика от тиазидните диуретици, особено прилагани във
високи дози, имат неутрален ефект върху липидния и гликемичния профил при хора с метаболитен синдром или ЗД.
Добавянето на ССВ към ACEi постига по-изразено забавяне на прогресията на хроничното бъбречно увреждане при хипертензивни пациенти, включително и при случаите със ЗД.
Една от най-познатите и широко достъпни антихипертонични комбинации между ACEi и CCB е ramipril и
amlodipine. Предлага се като фиксирана лекарствена форма
в една таблетка (Egiramlon, Egis).
Макар и с много сходства в действието и ефекта си с подобни комбинации, Еgiramlon показва някои специфични
ефекти. Той е изследван в много научни студии за лечение
на АХ, включително и български (2, 3).
Установено е, че приложението на фиксираната комбинация Egiramlon понижава значително стойностите на АН, измерено в лекарския кабинет, както и на амбулаторното АН,
определено чрез 24-часово мониториране с Холтер АН (2).
Egiramlon има бърз ефект върху стойностите на АН - съществена редукция се наблюдава още на първия месец от
лечението, като в края на периода на проследяване резултатите се задържат, с данни за допълнително положително повлияване на част от параметрите, свързани основно с
нощния контрол на АН (Фигура 2) (2).
В допълнение, Egiramlon оказва влияние върху еластичните качества на съдовата стена (белег за субклинична органна увреда и маркер за сърдечносъдовия риск), които показват
подобрение след приложение на фиксираната комбинация (3).
Положителните резултати по отношение на АН и артериалната ригидност са изявени както при пациенти с неусложнена АХ, така и при тези с доказана клинично изявена
увреда на таргетен орган, въпреки значително по-високите
изходни стойности на систолното АН и индексите на съдова ригидност (3).
доц. д-р Яна СИМОВА1
д-р Димитър СИМОВ2
д-р Мартина ВЛАДОВА1
проф. Иво ПЕТРОВ1
1
Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2
,,Св. Анна“ – София АД – УМБАЛ
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Изводите за клиничната практика:
● Комбинацията от два медикамента е препоръчителна за начална терапия при почти всички болни с АХ
● Една от най-ефективните комбинации, и първи избор при лечението на АХ, е ACEi и ССВ и/или тиазид/тиазидоподобен диуретик
● Комбинацията ACEi и ССВ има редица ползи отвъд контрола на АН и е приложима при пациенти със ЗД,
бъбречна увреда и левокамерна хипертрофия
● Лекарствените форми на ACEi и ССВ във фиксирани дози в една таблетка улесняват приема и подобряват придържането към терапията, което води до по добър
контрол на АН в дългосрочен план.
Използвани източници:
1. Bryan W., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3007-3008 https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119
2. Simova I., Katova T., Kostova V. Effects of combined antihypertensive treatment with ramipril and amlodipine on blood pressure and arterial stiffness parameters. Experimental and Clinical Cardiology 2014; 20 (1):3495-3502; IF-Scopus(2009)= 0.48 www.cardiologyacademicpress.
com/?p=20475
3. Кътова Ц., Симова Я., Костова В. Egiramlon - антихипертензивна ефективност и повлияване на
артериалната ригидност. Кардио Д 2014; 3 (25):25-28 http://spisaniemd.bg/kd/2014/09/egiramlonantihipertenzivna-efektivnost-i-povliyavane-na-arterialnata-rigidnost
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АMLODIPINE ДОКАЗАНО ПО-ЕФЕКТИВЕН
ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА ВАРИАБИЛНОСТТА
НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ
Проучване от Capital Medical University в Пекин, публикувано в Journal
of Comparative Effectiveness Research,
показа, че amlodipine е свързан с пониска вариабилност на артериалното
налягане (ВАН), сравнено с другите
блокери на калциевите канали (ССВ).
Стойностите на артериалното налягане (АН) варират в рамките на денонощието от измерване на измерване
(това е така наречената краткосрочна ВАН), от ден на ден (средносрочна ВАН), между отделните посещения
при лекаря в рамките на седмици или
месеци (дългосрочна ВАН), както и
между сезоните (сезонна ВАН).
Във физиологични състояния, тези
вариации могат да се отдадат на адаптивен хуморален и нервен отговор на
всекидневни емоционални или поведенчески стимули, или фактори от
околната среда. Те могат също така да
отразяват промяна в сърдечносъдовите регулаторни механизми, което от
своя страна повлиява прогнозата.
Повишената ВАН при хипертоници е доказано свързана с увеличаване на общата смъртност, честотата на
исхемична болест на сърцето (ИБС), на
инсулт и на крайна фаза на хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ) (1).
ВАН се явява независим рисков
фактор за съдови инциденти. Намаляването на ВАН e свързано с редуциране на сърдечносъдовите инциденти и
по-специално на инсултите.
Понижаването на средното АН само
по-себе си не е достатъчно за предотвратяване на негативните последици от хипертонията, а е необходимо антихипертензивното лечение да е насочено и към
редуциране на флуктуациите на АН.
Отделните антихипертензивни медикаменти имат различен потенциал да понижават ВАН. Рутинната оценка на ВАН
може да се разглежда като допълнителна
цел на антихипертензивната терапия (3).
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Фигура 1. Сравнение на ефективността на лечение с amlodipine спрямо други СВВ
Обща популация

С придружаващи
заболявания

1756
13.76
10.06

Разлика
(95% доверителен интервал)
-0.86 (-1.26 to -0.47)
-0.59 (-0.87 to -0.32)

<0.05
<0.05

1080

1080

-

-

13.24
9.66

14.23
10.28

-0.98 (-1.52 to -0.44)
-0.62 (-0.99 to -0.25)

<0.05
<0.05

Amlodipine

Други ССВ

n
SD
CV

1756
12.90
9.47

n
SD
CV

Редица проучвания показаха, че
amlodipine e по-ефективен за редуциране на ВАН, както спрямо другите антихипертензивни класове, така и
спрямо останалите ССВ (3, 4, 5).
Новото китайско проучване дава
допълнителни доказателства за предимствата на amlodipine. Включени са 5582 хипертоници, като целта
на студията е да се установи доколко
редукцията на ВАН, доказана в рандомизирани клинични проучвания и
метанализи, се репродуцира в реалната клинична практика и срaвним ли е
ефектът на amlodipine с други дългодействащи ССВ.
Проучването е ретроспективно.
Средната възраст на участниците е 69
години, 48% са жени. Получавали са
поне един антихипертензивен медикамент и имат поне три амбулаторни измервания на АН.
ВАН е изчислена посредством
стандартно отклонение (SD) и коефициент на вариация (CV). Болните са разделени в кохорти с прием на
amlodipine или друг CBB. Отделно са
анализирани хората с придружаващи заболявания: ИБС, захарен диабет
(ЗД), миокарден инфаркт (МИ), сърдечна недостатъчност (СН) и ХБЗ.
Анализът на данните показва, че тези
на лечение с amlodipine (n=1756) имат пониска ВАН спрямо терапия с други ССВ
(n=1756): SD 12.90 срещу 13.76 mmHg
(p<0.05) и CV 9.47 срещу 10.06 (p<0.05).
Резултатите за болните с придру-
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жаващи заболявания показват, че лекуваните с amlodipine (n=1080) са с пониска ВАН спрямо тези, третирани с
други CBB (n=1080): SD 13.24 срещу
14.23 mmHg (p<0.05) и CV 9.66 срещу
10.28 (p<0.05).

Изводите
за клиничната практика:
● Повишената ВАН увеличава
сърдечносъдовия риск, независимо
от изходните стойности на АН
● Отделните класове антихипертензивни медикаменти повлияват по различен начин ВАН
● Терапията с amlodipine понижава в по-голяма степен ВАН
в сравнение с останалите дългодействащи ССВ
Използвани източници:
1. Zhang L., Yang J., Li L. et al. Comparison of amlodipine versus other calcium channel blockers on blood pressure variability in hypertensive patients in China: a retrospective propensity score-matched analysis. J Comp Eff Res. 2018;7(7):651-660.
www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/cer-2017-0063?rf r_d at =cr_ pub%3D pubmed &u rl _ver =Z39.88 -20 03&r f r_
id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=cer
2. Gosmanova E., Mikkelsen M., Molnar M. et al. Association of
systolic blood pressure variability with mortality, coronary heart
disease, stroke, and renal disease. J Am Coll Cardiol 2016 Sep
27;68(13)1375-1386 https://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2552915
3. Zhang Y., Agnoletti D., Safar M. et al. Effect of antihypertensive agents
on blood pressure variability: the Natrilix SR versus candesartan and
amlodipine in the reduction of systolic blood pressure in hypertensive patients (X-CELLENT) study. Hypertension. 2011;58(2):155-60
http://hyper.ahajournals.org/content/58/2/155.long
4. Levi-Marpillat N., Macquin-Mavier I., Tropeano A. et al. Antihypertensive drug classes have different effects on short-term
blood pressure variability in essential hypertension. Hypertens
Res 2014;37(6):585-90 www.nature.com/hr/journal/v37/n6/full/
hr201433a.html
5. Muntner P., Levitan E., Lynch A. et al. Effect of chlorthalidone,
amlodipine, and lisinopril on visit-to-visit variability of blood
pressure: Results from the Antihypertensive and Lipid-Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack Trial. J Clin Hypertens 2014;
16 (5):323-330 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141643
6. Wang J., Yan P., Jeffers B. Effects of amlodipine and other classes of antihypertensive drugs on long-term blood pressure variability: evidence from randomized controlled trials. J Am Soc
Hypertens 2014;8(5):340-9
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КАРДИОПРОТЕКТИВЕН
ЕФЕКТ НА NEBIVOLOL
ПРИ ХИМИОТЕРАПИЯ
Проучване на Cochera и сътр. показа, че приложението на nebivolol при пациенти на лечение с антрациклини може да има кардиопротективен ефект (1).
Doxorubicin е антрациклинов цитостатик, ефективен при различни злокачествени образувания, който се
използва широко в множество терапевтични режими, но приложението му се
ограничава поради честите прояви на
кардиотоксичност, със съответното
влошаване на състоянието на пациентите и повишаване на смъртността.
Основният механизъм, по който
антрациклините увреждат сърцето,
е формирането на свободни радикали, които водят до директна ДНК увреда, апоптоза, активиране на автоимунни процеси в миокарда, промени в
калциевия транспорт, хистамино-либерация, активация на коагулацията
и тромбоза на коронарните артерии (2).
Кардиотоксичността на doxorubicin
се усилва с увеличаване на общата
доза цитостатик, едновременно прилагане на други кардиотоксични медикаменти, а също е по-изразена при
пациенти в напреднала възраст. Въпреки че е известен страничен ефект
на антрациклиновата терапия, към момента не се прилагат рутинно методи
за ранното й разпознаване.
Типичните белези за левокамерна
дисфункция – понижаване на фракцията на изтласкване (ФИ) и фракцията
на скъсяване (ФС), се появят едва на
много напреднал етап на кардиотоксична миокардна увреда.
В последните години, няколко проучвания показаха, че използването
на strain rate позволява измерване на
локалната миокардна деформация с
много голяма точност и дава възможност да се установи начална кардиотоксичност, преди да има динамика
на ФИ (3).
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Nebivolol e селективен бета 1 адренергичен рецепторен блокер с антиоксидантни, антиапоптични и вазодилататорни свойства, дължащи се на
повишеното освобождаване на азотен
окис. Прилага се при артериална хипертония и при болни със сърдечна недостъчност (СН).
Nebivolol забавя влошаването на
контрактилните показатели на ЛК
при СН и в известна степен подпомага обратното ремоделиране. Поради това се смята, че приложението на
nebivolol би могло да е от полза за намаляване на кардиотоксичните ефекти на цитостатиците.

Изследването на екипът от Румъния
е проведено при 60 жени на средна възраст 52.6+/-13 години с HER2 негативен карцином на гърдата, при които е
проведен курс с doxorubicin 70 mg/m 2,
прилаган интравенозно веднъж на всеки 21 дни за шест цикъла (обща кумулативна доза 520+/-8 mg/m2).
Рандомизирани са в две групи –
еднатa (n=30) с nebivolol 5 mg веднъж на
ден и друга (n=30) без бета блокер (ВВ),
за времето на цитостатичната терапия
– контролна. Ехокардиография (ЕхоКГ), за оценка на сърдечната функция,
е проведена преди началото и след края
на химиотерапевтичния курс.
Изходните ехографски параметри и общата индивидуална доза на
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doxorubicin не се различават между
групите. За периода на проучването
няма починали пациенти и никой не е
отпаднал от химиотерапията, поради
странични ефекти.
В края на терапевтичния курс ЕхоКГ
показателите на лява камера (ЛК): ФИ,
ФС и диаметри се променят, но не сигнификантно. Изследването с тъканен
доплер (tissue dopler imaging – TDI),
демонстрира значимо забавяне на тъканните скорости на миокарда в контролната група, което е показател за
диастолна дисфункция.
Отново в контролната група,
speckle tracking imaging (STI) показа значимо изменение в камерната деформация, което пък е индикатор за
понижена систолна функция на ЛК.
При пациентите в групата на nebivolol
не се отбелязват значими изменения
нито в систолната, нито в диастолната функция на ЛК, оценени с посочените методи.
Проучването е интересно, не само
защото показва, че nebivolol може да
е ефективен за превенция на антрациклин-индуцираната кардиомиопатия, но също и защото демонстрира
ползата от новите ехографски методи
TDI и STI.
Рутинното въвеждане на TDI и STI,
и измерване на strain rate при кардиологичния скрининг на болните, подложени на цитостатична терапия, би
могло да подобри ранното откриване
на медикаментозно индуцирана сърдечна дисфункция.
Използвани източници:
1. Cochera F., Dinca D., Bordejevic D. et al. Nebivolol effect on
doxorubicin-induced cardiotoxicity in breast cancer. Cancer
Manag Res. 2018; 10: 2071–2081 www.dovepress.com/nebivololeffect-on-doxorubicin-induced-cardiotoxicity-in-breast-cancepeer-reviewed-article-CMAR
2. Hong Y., Lee H., Cho M. et al. Apoptosis and remodeling
in adriamycin-induced cardiomyopathy rat model. Korean J
Pediatr. 2017 Nov; 60(11): 365–372 https://kjp.or.kr/journal/
view.php?doi=10.3345/kjp.2017.60.11.365
3. Dandel M., Lehmkuhl H., Knosalla C. et al. Strain and strain
rate imaging by echocardiography – basic concepts and clinical
applicability. Curr Cardiol Rev. 2009 May; 5(2): 133–148 www.
eurekaselect.com/69101/article
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ТЕРАПИЯ ПО МЯРКА
В новото клинично ръководство за артериална хипертония (АХ) на European Society of Cardiology (ESC) и European
Society of Hypertension (ESH) (1) се потвърди препоръката за
ползата от лечението с комбинация от антихипертензивни
медикаменти в една таблетка за оптимален контрол на артериалното налягане (АН).

Комплайънс и ефективност на
антихипертензивната терапия
В последните години все по-голямо внимание се обръща
на това, доколко пациентите се придържат към предписаната терапия. Неприемането на необходимите медикаменти е един
от водещите фактори
за неадекватен контрол
на АН. Едва половината от болните постигат
прицелните стойности
на АН, независимо от
повишаване на дозите
и лечението с няколко
медикамента (2).
Редица
изследвания директно оценяват комп лайънса посредством измерване
на лекарствените нива
в биологичните течности. Други използват индиректни методи, като информация за изпълнените рецепти (3, 4).
Резултатите от тези проучвания показаха, че съществува
пряка обратно пропорционална зависимост между броя на
приеманите медикаменти и вероятността болният да изпълнява стриктно предписаната медикаментозна схема.

Лекарствена комбинация в една
таблетка като начална терапия за АХ
Настоящото клинично ръководство препоръчва започване на комбинирана антихипертензивна медикация като начална стъпка, на практика при всички хипертоници.
Като първи терапевтичен избор се препоръчва съчетанието от ангиотензин рецепторен блокер (ARB) или инхибитор на ангиотензин конвертиращия емзим (АCEi) и блокер
на калциевите канали (CCB) и/или тиазиден или тиазидоподобен диуретик.
Комбинираната терапия е значимо улеснена от наличието на разнообразни медикаментозни комбинации в една
таблетка, съчетаващи основните класове антихипертензивни медикаменти, на които се основават препоръчаните тера-
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певтични алгоритми.
Нещо повече, дори когато се налага да се добавя лекарство към терапията на пациент, при който единичната или
двойната комбинация не е ефективна, при използването
на фиксирана комбинация броят на таблетките, приемани
дневно от болния, остава същия и очаквано тази промяна в
терапевтичната схема не променя комплайънса и прави лечението по-ефективно.
До неотдавна се изтъкваше, че един от основните недостатъци на фиксираните комбинации е трудността при необходимост да се увеличи или респективно намали дозата
на някой от медикаментите в комбинацията. Днес се предлагат лекарствени форми
с различно съотношение (дозиране) на съставляващите ги медикаменти.
Друга насока в развитието на комбинираните форми е
polypill: комбинация,
която съдържа, освен
антихипертонични
медикаменти, също антиагрегант или статин.
Този подход се обсъжда като подходящ при хипертоници с необходимост от вторична превенция след миокарден инфаркт (МИ) (5).

Терапевтичен алгоритъм за АХ
За почти всички хипертоници, успоредно с промяна на
начина на живот (повишена двигателна активност, редукция
на тегло, отказ от тютюнопушене, ограничаване на солта),
при АН >140/80 mmHg се препоръчва започване на лечение
с двойна комбинация в една таблетка – блокер на системата
ренин ангиотензин алдостерон (РААС) ACEi или АRB, в съчетание с CСВ или диуретик.
Когато, въпреки двойната комбинация, АН остава
>/=130/80, се пристъпва към приложение на три медикаментозни класа (ACEi или ARB + CCB + диуретик). И за тройната комбинация, с оглед по-добрия комплайънс, са уместни комбинираните в една таблетка лекарствени средства с
възможност за използване на различни комбинации от дози.
Не е желателно съчетаване на АCEi и АRB – води до засилване на страничните ефекти без полза за контрол на АХ. В случаите, когато и тройната комбинация не е ефективна, може да се
добави spironolactone, друг диуретик и/или алфа блокер и ВВ.
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ВВ трябва да се използват на всеки етап от алгоритъма
за лечение на АХ, когато са налице съответните клинични
показания: исхемична болест на сърцето (ИБС), за контрол
на сърдечната честота (СЧ) при предсърдно мъждене (ПМ),
след МИ и при сърдечна недостатъчност (СН). За разлика от
АCEi и ARB, BB нямат тератогенен ефект и могат да се прилагат при млади жени с АХ, в детеродна възраст.

Фигура 1. Терапевтичен алгоритъм при пациенти с
АХи ИБС
Една
таблетка

Начална терапия
двойна комбинация

ACEi или АRB + ВВ или ССВ или
ССВ+диуретик или ВВ или
ВВ+диуретик

Монотерапия при нисък риск
I степен АХ (систолно
АН <150 mmHg) или при болни
> 80 години/в крехко здраве

Една
таблетка

Втора стъпка
тройна комбинация

Тройна комбинация от
горните медикаменти

Възможно начално лечение
при систолно АН> 130 mmHg
при хора с много висок риск или
установено ССЗ

Две
таблетки

Трета стъпка
тройна комбинация
+спиронолактон или
друг медикамент

Резистентна хипертония
добавяне на спиронолактон
(25-50 мг/ден) или друг
диуретик, алфа блокер или ВВ

Да се прецени за насочване
към специализиран център за
диагностично уточняване

Изводите за клиничната практика:

Бета блокери във фиксирана
лекарствена комбинация за АХ
При съпътстващо наличие на ИБС при пациентите с АХ,
антихипертензивен клас с основно значение са ВВ - те трябва да бъдат включени в терапевтичния режим.
Освен антихипертензивния си ефект, ВВ понижават сърдечната честота и силата на сърдечната контракция, като
по този начин намаляват кислородната консумация на миокарда. ВВ удължават диастолата, увеличавайки коронарния
кръвоток към миокарда.
За повечето пациенти с ИБС и съпътстваща АХ се препоръчва започване на терапия при стойности на АН >/=140/90
mmHg, като се цели постигане на стойности <130/80 mmHg.
При по-възрастни болни (>80 години) могат да се толерират
стойности на систолно АН до 140 mmHg.
Приложението на фиксирани лекарствени форми, комбиниращи РААС инхибитор и ВВ, е особено
подходящо за хипертоници с ИБС.
Придържането
към
терапията е от значение
не само за контрола на
АН при хипертониците, но и за превенция на
усложненията свързани
с коронарна исхемия. В
светлината на препоръката за начална терапия
с двойна комбинация,
именно такъв комбиниран медикамент е оптималното средство за тази популация (Фигура 1).
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● За почти всички пациенти, стойности на АН >140/80
mmHg налагат започване на медикаментозна терапия,
чиято цел е поддържане на стойности под 130/80 mmHg
● Комбинацията от два медикамента е препоръчителна за начална терапия при основната част от болните с
АХ и тя е по-ефективна тогава, когато се използва фиксирана комбинация в една таблетка
● Когато не се постигат желаните стойности с два медикамента, се преминава към тройна комбинация, като за
предпочитане отново е използването на фиксирана форма
● ВВ имат съществено място в лечението на АХ и са
неотменна част от лечението на хипертоници с ИБС
● Повишената сърдечна честота е независим рисков
фактор при болни със СН. При тях приложението на антихипертензивна комбинация, включваща ВВ, доказано
подобрява преживяемостта
ВВ са основно средство в медикаментозните комбинации
за контрол на АН при СН с намалена фракция на изтласкване на лява камера. При тези пациенти повишената сърдечна
честота (СЧ) в покой е свързана с увеличена смъртност на
фона на синусов ритъм и при предсърдно мъждене (ПМ), а
терапията с ВВ доказано понижава смъртността (6).
доц. д-р Яна СИМОВА1
д-р Димитър СИМОВ2
д-р Пламен СТАНИЛОВ1
проф. д-р Иво ПЕТРОВ1
1
Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2
,,Св. Анна“ – София АД – УМБАЛ
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1. BryanW., Mancia G., Spiering W. et al.2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3007-3008 https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119
2. Gupta A., Arshad S., Poulter N. Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations
of antihypertensive agents: a meta-analysis. Hypertension 2010;55:399–407 https://ahajournals.org/
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4. Gupta P., Patel P., Horne R. et al. How to screen for non-adherence to antihypertensive therapy. Curr
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in atrial fibrillation and sinus rhythm in patients with heart failure and reduced ejection fraction: findings from the swedish heart failure registry. Circulation: Heart Failure 4, 2015 http://circheartfailure.
ahajournals.org/content/early/2015/08/04/CIRCHEARTFAILURE.115.002285.abstract
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ДИРЕКТНИ ПЕРОРАЛНИ
АНТИКОАГУЛАНТИ ЗА
ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА ПРИ
НЕОПЛАСТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Случаите на венозен тромбемболизъм (ВТЕ) не са рядкост сред пациентите с неопластични процеси. Има данни,
че над 70% от епизодите на фатална белодробна тромбемболия (БТЕ) са при болни с друго основно (често раково) заболяване. Химиотерапията и наличието на карцином са сред
основните рискови фактори за ВТЕ и БТЕ (1).

Болни с повишен риск за ВТЕ

от хемостазно мониториране и по-предвидим дозо-зависим
клиничен ефект (2-6).
Основното предимство на ДОАК пред НМХ е пероралният прием, но не трябва да се забравя, че при хора със злокачествени заболявания нерядко има затруднения при храненето, анорексия и повръщане, което значително ограничава
приема и на медикаменти през устата (7).

Сред неопластичните заболявания, с повишен риск за
ВТЕ и БТЕ са карциномът на панкреаса, стомашните неоплазми и лимфомите. От друга страна, карциноми с локализация в горния дял на храносмилателния тракт (стомах, хранопровод) са с по-значим хеморагичен потенциал (1).
Някои специфични терапии, пък се оказват с по-висок потенциал за развитие на тромбоза: антителата срещу съдовия
ендотелен растежен фактор, мултитаргетните тирозинкиназни инхибитори и моноклоналните антитела срещу рецептора на ендотелния растежен фактор (1).
В острата фаза на ВТЕ е наложително приложението на
антикоагуланти за предотвратяване на повторна тромбоза и
фатална БТЕ. Рискът за тромбоза на вените е двойно и тройно по-висок при раково болни, в сравнение с други пациентски групи, но при тях е увеличен и рискът за кървене (1).

Профилактика на ВТЕ и БТЕ при
пациенти с неопластични заболявания
Повече от десетилетие, стандартната терапия след ВТЕ
беше приложение на heparin или ниско молекулен heparin
(НМХ) за период от поне половин година. Въпреки че при
хората с карцином и ВТЕ липсват систематични данни за
ефекта от антикоагулантната терапия след шестия месец,
препоръките в клиничните ръководства са тя да се прилага
до постигане на ремисия на основното заболяване (1).
Междувременно, през това десетилетие се наложи нов
клас антикоагуланти, инхибиращи директно тромбообразуващите фактори. Това са директните перорални антикоагуланти (ДОАК), които са различни по своя механизъм на
действие от познатите преди перорални антагонисти на витамин К (BKA).
Тази група включва dabigatran (инхибиращ тромбина –
активиран фактор II), rivaroxaban, apixaban и edoxaban (инхибиращи активирания фактор X). Редица проучвания показаха, че ДОАК са поне толкова ефективни колкото ВКА,
но с определени предимства, като липсата на необходимост

Сравнение на rivaroxaban и НМХ за
профилактика на рецидив на ВТЕ при
карциномно болни
Резултатите от наскоро публикуваното британско проучване SELECT-D показаха, че rivaroxaban е ефективна алтернатива на НМХ за лечение и профилактика на ВТЕ при хора
със злокачествени заболявания (8). Пероралното приложение
и дозирането веднъж на ден са определени предимства на
rivaroxaban.
Проучването е отворено, рандомизирано и мултицентрово. Включени са 406 пациенти с активен карцином, със
симптоматична БТЕ, субклинична БЕ или клинично изявена проксимална тромбоза на вените на долните крайници.
Рандомизирани са в две групи: една (n=203) - на терапия с
dalteparin (200 U/kg на ден за първия месец, след това по 150
U/kg на ден до шестия месец), и втора (n=203) с rivaroxaban
(15 mg два пъти на ден за три седмици, последвано от 20 mg
веднъж на ден за шест месеца).
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Първичната крайна цел е рецидив на ВТЕ до шестия месец.
Безопасността е анализирана на базата на инцидентите на голямо кървене и клинично значимо, но не-голямо кървене.
Общо 26 болни са имали инцидент на ВТЕ (dalteparin,
n=18; rivaroxaban, n=8). За шестте месеца на проследяване, кумулативната честотата на рецидив на ВТЕ е 11%
(95% доверителен интервал – CI, 7 до 16%) за dalteparin
и 4% (95% CI, 2 до 9%) за rivaroxaban (ниво на риск - HR
0.43; 95% CI, 0.19 до 0.99%). Това означава статистически
значимо понижение на риска за рецидив на ВТЕ с 57% за
rivaroxaban.
За периода на проучването кумулативната честота на голямо кървене е 4% (95% CI 2 до 8%) за dalteparin и 6% (95%
CI, 3 до 11%) за rivaroxaban (HR, 1.83; 95% CI, 0.68 до 4.96%).
Инцидентите на клинично значимо, но не-голямо кървене, е съответно: 4% (95% CI, 2 до 9%) за dalteparin и 13% за
rivaroxaban (95% CI, 9 до 19%), респективно (HR, 3.76; 95%
CI, 1.63 до 8.69%).

Тези две изпитвания се очаква да дадат отговор на въпросите доколко има полза от профилактично приложение на
ДОАК при пациенти с рецидив на неоплазма и при тези с
карцином и данни за субклинична венозна тромбоза.

Изводите за клиничната практика:
● ДОАК са надеждна алтернатива на НМХ за предпазване от рецидиви на ВТЕ и фатален БТЕ при хора с
неоплазми
● Антикоагулантната терапия на ВТЕ при болни с
карцином трябва да е съобразена с индивидуалните особености на пациента: вида и локализацията на тумора,
история за ВТЕ, риск за кървене
● Трябва да се имат предвид и предпочитанията на
болния, както и да се проведе разговор за ползите и рисковете от различните терапевтични подходи
● Проследяването и обучението за самонаблюдение
на пациента, с особено внимание към първите симптоми на усложненията свързани с кървене, са от първостепенна важност

Фигура 1. Р
 езултати от SELECT-D: редукция на рецидивите на ВТЕ, без значимо увеличение на риска
за голямо кървене
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HR с rivaroxaban 0.43
95% CI: 0.19 до 0.99
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Под голямо кървене се разбира остра, клинично значима кръвозагуба в съчетание с едно от следните:
● понижение на хемоглобина с повече от 20 g/l за период от 24 часа
● преливане на две или повече единици еритроцитна маса
● критична локализация: интракраниално, интраспинално, интраокуларно, перикардиално или
ретроперитонеално кървене
● фатално изкървяване
В категорията клинично значимо, но не-голямо кървене са включени остри епизоди на клинично значима кръвозагуба, които са свързани с медицинска намеса, непланирано посещение при лекар, прекъсване на лечение, дискомфорт и нарушение на ежедневната активност, но не покриват
критериите за голямо кървене. Тук спадат хематоми, суфузии, кървене от гастроинтестиналния
тракт, хемоптизис, хематурия и епистаксис.
*

2

Повторна ВТЕ
rivaroxaban
n=203

Значимо кървене
dalteparin
n=203

SELECT-D показа, че rivaroxaban намалява значимо рецидивите на ВТЕ при тези пациенти в сравнение с НМХ,
за сметка на известно повишение на епизодите на клинично
значимо, но не-голямо кървене.

Други проучвания с ДОАК
за профилактика на ВТЕ
при карциномно болни
Проучването Hokusai VTE Cancer, с повече от 1000 участници, сравнява еdoxaban с НМХ (9). Резултатите доказаха, че
edoxaban е поне толкова ефективен за профилактика на рецидив на ВТЕ, но с по-висока честота на случаите на кървене.
В края на тази и в началото на следващата година се очакват резултатите от две други проучвания за приложение на
ДОАК при карциномно болни, без клинично изявена ВТЕ:
● AVERТ с включени около 600 човека – apixaban срещу плацебо
● CASSINI със 700 участници – rivaroxaban срещу плацебо.

20

доц. д-р Яна СИМОВА1
д-р Димитър СИМОВ2
д-р Искрен ГАРВАНСКИ1,3
проф. Иво ПЕТРОВ1
1
Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2
УМБАЛ Св. Анна – София
3
Институт по биофизика и биомедицинско
инженерство, Българска академия на науките

Съкращения на клинични проучвания:
SELECT-D – Anticoagulation Therapy in SELECTeD Cancer Patients at Risk of Recurrence of Venous
Thromboembolism
Hokusai VTE Cancer - Cancer Venous Thromboembolism?
AVERТ - Apixaban for the prevention of venous thromboembolism in high-risk ambulatory cancer
patients receiving chemotherapy
CASSINI - A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Rivaroxaban Venous Thromboembolism
(VTE) Prophylaxis in Ambulatory Cancer Participants
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БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА
НИСКА ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВА
КИСЕЛИНА КАТО КОМПОНЕНТ НА
ТРОЙНА АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПИЯ
Приложението на ниска доза ацетил
салицилова киселина – ASA (Acard 75
mg, Polpharma) при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) и необходимост
от антикоагулантна терапия, при които се провежда перкутанна коронарна
интервенция (PCI), осигурява добра
антитромботична ефективност при
нисък риск за кървене.

Въведение
Всекидневният прием на ASA се
препоръчва при всички клинични състояния, при които антиагрегантната
профилактика е с благоприятно съотношение полза/риск. Поради наличието на дозозависима гастроинтестинална (ГИ) токсичност, както и от гледна
точка на комплайънса на болните, се
препоръчва използването на най-ниската доза ASA с доказана ефективност във всяка клинична ситуация.
Такива са дневните дози от 75 mg
до 100 mg за хронична терапия.
Една от препоръките в ръководството на Европейското кардиологично
дружество за двойна антиагрегантна
терапия (ДААТ) за намаляване на риска за кървене е приложението на пониски дози ASA – 75-100 mg дневно (1).
Други препоръки за редукция на
хеморагичния риск са използването
на радиален достъп и комбинацията
на ДААТ с инхибитор на протонната
помпа, докато рутинно изследване на
функционалната активност на тромбоцитите не се препоръчва.
Тези препоръки важат и в случаите, когато се налага прием на антикоагулант, като например при пациентите
с ПМ. Тогава допълнително се налага и условие за продължителността на
тройната антитромбоцитна терапия,
която трябва да е колкото е възможно
по-краткотрайна.
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Всички пациенти с индикация за
антикоагулантна терапия, при които
се провежда PCI, трябва да имат перипроцедурно приложение на ASA и
clopidogrel. След стентиране се препоръчва тройна антитромбоцитна
терапия за поне един месец. Алтернатива за болните, при които хеморагичният риск е по-висок от тромботичния, е двойна антитромботична
терапия с clopidogrel и перорален антикоагулант.
И обратно, когато исхемичният риск
надхвърля хеморагичния, като например при остър коронарен синдром
(ОКС) или наличие на други анатомични или процедурни характеристики, тройната антитромботична терапия с ASA, clopidogrel и антикоагулант
трябва да продължи до шестия месец.
Ние анализираме антитромботичната ефективност и безопасност на ниска доза ASA (Acard 75 mg) като част
от тройната антитромботична терапия
при пациенти с ПМ, подложени на PCI.

Методи
За периода март-юли 2018 година обхванахме проспективно пациенти, постъпили в Отделението на кардиология на Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център, с необходимост от провеждане на планова или

спешна селективна коронарна артериография (СКАГ).
Условие за включване беше болните да са с ПМ и нужда от антикоагулантна терапия, както и да е проведена PCI с необходимост от включване
на ДААТ.
Болните бяха проследени клинично
в рамките на контролни прегледи на
втора, четвърта, осма, 12-а, 16-а и 20-а
седмица след дехоспитализацията.

Резултати
Анализирахме група от 90 пациенти с ПМ и необходимост от антикоагулантна терапия, представящи се в
клиниката с прояви на стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС) или с
остър коронарен синдром (ОКС) – нестабилна ангина пекторис (НАП), миокарден инфаркт (МИ) без или с елевация на ST сегмента (NSTEMI, STEMI).
Средната възраст в групата беше
72.8+/-10.7 години. Мъжете бяха 72
(80%). ASA при постъпването приемаха 28 пациенти (29.5%) – 12 от тях в доза 75 mg, а 16 – в доза 100 mg. Останалите 62 участници бяха без ASA при
хоспитализация. Разпределението на
рисковите фактори в групата е представено на таблица 1.
Изходните стойности на хемоглобина в групата бяха 128.1+/-16.8 g/l.

Таблица 1. Рискови фактори в анализираната група
Параметър

Разпределение – брой (%)

Артериална хипертония

88 (97.8%)

Дислипидемия

88 (97.8%)

Захарен диабет

28 (31.1%)

Тютюнопушене
настоящи пушачи
бивши пушачи

32 (35.6%)
8 (8.9%)

Каротидна патология

18 (20%)

Периферна патология

16 (17.8%)
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Тромбоцитите бяха 216.4+/-54.2 x 109/l.
Стойностите на креатинина изходно
бяха 103.4+/-41.5 mcmol/l. При всички
пациенти беше проведена PCI, с общо
дължина на стентовете 31.1+/-14.4 mm
и минимален диаметър 2.8+/-0.5 mm.
Проследихме участниците за период от 2.7+/-2 месеца. Двама болни отпаднаха при проследяването, но (според направената от нас проверка)
са живи. Всички пациенти приемаха тройна антитромботична терапия
за поне един месец. Компонентите на
тройната терапия включваха:
● ASA 75 mg (Acard, Polpharma)
● P2Y12 инхибитор: clopidogrel 75
mg при 84 души (93.3%) и ticagrelor 2 x
90 mg при 6 (6.7%)
● антикоагулант: Sintrom при 34
болни (37.8%) и не-витамин К орален
антикоагулант (НОАК) при 56 (62.2%)
След края на първия месец 68 пациенти (75.6%) останаха на двойна антитромботична терапия с един антиагрегант и антикоагулант, като при 64 от
тях беше спряно лечението с ASA, а
при 4 – това с clopidogrel. На тройна
антитромботична терапия останаха 22
участници (24.6%).
По време на проследяването нямахме смъртни случаи. При нито един от
болните не се наблюдава тромбоза в
стента или друг исхемичен инцидент.
Регистрирахме два епизода на кървене
(2.2%) – ректорагия и кръвохрак – като
и двата инцидента бяха без спад в хемоглобина и не наложиха кръвопреливане, нито хоспитализация.

Обсъждане
В нашето проучване установихме,
че при пациенти с ПМ и необходимост от антикоагулантна терапия, и
насочени за провеждане на PCI, използването на ASA (Acard, Polpharma)
в много ниска доза – 75 mg, позволява ефективна профилактика на нежеланите сърдечносъдови събития при
минимален риск за странични ефекти и кървене.
Съществуват убедителни доказателства, че ефективността на ASA за
превенция на коронарни инциденти и исхемични мозъчни инсулти се
дължи на необратимото инактивиране на тромбоцитната циклооксигеназа-1 (СОХ-1). Ефикасността и безопасността на ASA е оценена при различни

дозови режими, вариращи от 30 mg до
1500 mg дневна доза.
Установено е, че антитромботичните ефекти на ASA настъпват с насищане при дози в диапазона от 75 до 100
mg. Въпреки краткия полуживот от
около 20 минути в циркулацията, антиагрегантните ефекти на медикамента се задържат при дозови интервали
от 24 до 48 часа, благодарение на трайната инактивация на СОХ-1 и продължителността на супресията на тромбоксан А2 (ТХА2) след орален прием.
Тази способност на ASA – перманентно инхибиране на СОХ-1 при кратък полуживот на активния метаболит
– прави медикамента „идеален“ антиагрегант, ограничавайки до минимум всички извън-тромбоцитни ефекти, включително инхибирането на
простагландин I2 (PGI2).

Тези характеристики позволяват също лимитиране на последствията от
липсата на „идеален“ комплайънс в реалната клинична практика.
Перманентното инактивиране на
тромбоцитната COX-1 от ASA, води
както до профилактика на тромбозата, така и до повишен риск за кървене.
Поне два СОХ-1 зависими механизми
допринасят за увеличения хеморагичен риск от горния отдел на ГИ тракт:
инхибирането на TXA2-медиираната
тромбоцитна функция и нарушение
на РGE2-медиираната цитопротекция
в ГИ мукоза.
Първият ефект е дозонезависим,
поне за дози >30 mg, докато вторият
е тясно зависим от дозата. Инхибирането на тромбоцитната функция с ниски дози ASA (75-100 mg) е свързано
само с двукратно повишение на риска
за ГИ кървене.
При тези ниски дози PGE2-обусловената цитопротекция не се засяга. Тя
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може да се подтисне при по-високите
(аналгетични или противовъзпалителни) дози на ASA, и тогава риска за хеморагия от ГИ тракт се повишава от
четири до шест пъти (2).
Проучването CHARISMA* хвърля
допълнителна яснота по отношение на
оптималната доза ASA. В него дневните дози ASA са категоризирани като
по-ниски от 100 mg (75 mg или 81 mg)
– 7180 пациенти, точно 100 mg – 4961
болни, или по-високи от 100 mg (150 mg
или 162 mg) – 3454 участници. Отделно,
участниците (15 595) са рандомизирани
на clopidogrel или на плацебо (3).
В цялата изследвана група за 28 месеца честотата на първичната крайна
цел (комбинация от МИ, инсулт и сърдечно съдова смъртност) не се различава според използваната доза ASA,
както и честотата на животозастрашаващо кървене.
При пациентите, които приемат
clopidogrel, обаче, дозите на ASA над
100 mg са свързани, макар и без достигане на статистическа значимост, с намалена ефикасност (с 16%) и повишен
риск за кървене (с 30%).
Изводът на авторите е, че дневни
дози на ASA 75 mg до 81 mg показват
оптимална ефикасност и безопасност
тогава, когато се налага дългосрочна
профилактика с ASA, особена на фона на прием на други антитромботични медикаменти.
Друго голямо клинично проучване
е CURRENT/OASIS-7* с 25 087 участници с остър МИ с или без елевация
на ST сегмента, насочени за провеждане на селективна коронарна артериография (СКАГ) и евентуално PCI.
Пациентите са рандомизирани на
висока или ниска доза clopidogrel и, едновременно, на висока (300–325 mg)
или ниска (75–100 mg дневно) доза
ASA. При сравнение между двете групи според дозата на ASA не се установява съществена разлика в комбинираната честота на сърдечносъдова
смъртност, МИ и инсулт.
Честотата на дефинитивната тромбоза в стента до 30-ия ден също не се
различава. Наблюдавани са, обаче, помалко хеморагични инциденти от ГИ
тракт при използване на по-ниската
доза ASA, макар и при гранична статистическа значимост (0.24% спрямо
0.38%, р=0.051).
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Заключение
Според данни от реалната клинична практика, приложението на
ниски дози ASA в комбинация с втори антиагрегант и антикоагулант,
при пациенти с ПМ, подложени на
PCI, осигурява антитромботична
ефективност, на фона на нисък риск
за кървене.
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ВЕГЕТАРИАНСКА ИЛИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ДИЕТА?
Нискокалоричните вегетарианска и средиземноморска
диета са ефективни за понижаване на теглото и за редуциране на сърдечно съдовите рискови фактори, показаха резултатите от проучването CARDIVEG*, публикувани в списание Circulation в началото на тази година (1). Неговите автори
са изследователи от Университета на Флоренция, Италия.
CARDIVEG е първото рандомизирано кръстосано проучване, в което двата модела на хранене са сравнени директно един с друг. Участниците са 118, на средна възраст
51.1 години. Почти 4/5 са жени, над половината с наднормено тегло (индекс на телесна маса (ИТМ) >/= 25 kg/m2) и
останалата част – със затлъстяване (ИТМ) >/= 30 kg/m2).
Рандомизирани са в две групи: нискокалорична вегетарианска и нискокалорична средиземноморска диета, към които
са се придържали в продължение на три месеца. За този период са получавали персонални напътствия от професионален диетолог как да спазват един от двата модела на хранене.
Общото между двете диети е богатото съдържание на
зеленчуци и плодове, на варива, зърна и ядки. Двете диети са също така бедни на наситени мазнини (животински и
транс), полуфабрикати с добавени захари и готварска сол,
газирани безалкохолни напитки и готови плодови сокове.
Вегетарианците са можели да консумират млечни продукти и яйца (лакто-ово вегетарианска диета), но месото
е било изключено напълно от менюто им, а тези на средиземноморска диета са консумирали продукти от всички
хранителни групи в т.ч. месо и риба.
Двата хранителни режима са с ниско съдържание на калории и следното разпределение на основните хранителни съставки: въглехидрати 50-55% (с високо съдържание на
фибри и с нисък гликемичен индекс), мазнини 25-30% (ненаситени) и белтъчини 15-20%.
В началото участниците са имали сходни сърдечносъдови рискови фактори като: повишени липиди в кръвта (общ
холестерол, LDL холестерол (LDL-C) и триглицериди) и
повишена кръвна глюкоза в предиабетни граници.
Резултатите на CARDIVEG след тримесечно проследяване показват: средна загуба на тегло 1.88 kg при вегетарианска и 1.77 kg при средиземноземноморска диета. И в двете групи се отбелязва сходна редукция на телесната мастна
тъкан (-1.3 kg) и сходно понижение на ИТМ (-0.65 kg/m2).
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Що се отнася до биохимичните параметри двата диетични режима не показват статистически значими разлики по
отношение на общия холестерол, докато LDL-С при вегетарианците се понижава значимо - с 5.44%.
От друга страна при средиземноморската диета сигнификантно намаляват триглицеридите с 5.9%, докато при вегетарианското хранене показват тенденция към повишаване. При
вегетарианската диета се наблюдава статистически значимо понижаване нивата на витамин В12 (vit B12) (-5.06%), но също и
значима редукция на пикочната киселина (-2.89%) (таблица 1).
Таблица 1. Промени в биохимичните показатели
Средиземноморска
р
n=103
изходно
след диета
изходно
след диета
Общ холестерол
5.38
5.24
5.32
5.31
mmol/l
(5.19-5.57) ( 5.07-5.42) (5.12-5.51) (5.13-5.50) 0.15
Триглицериди
2.81
2.96
2.96
2.79
mmol/l
(2.57-3.08) (2.70-3.26) (2.70-3.26) (2.55-3.06) 0.01
3.32
3.14
3.20
3.25
LDL-C mmol/l
(2.97-3.49) (2.97-3.31) (3.02-3.38) (3.08-3.43) 0.01
Пикочна
246.86
239.72
238.53
420
киселина
(235.56(229.01(233.18(237.93- <0.01
mcmol/l
258.75)
251.02)
256.37)
262.32)
380.70
361.41
376.91
389.94
Vitamin B12,
(357.17–
(340.36–
(356.02–
(367.60– <0.01
pg/ml
404.24)
383.37)
399.02)
413.64)
Вегетарианска n=104

Подгруповият анализ показва, че благоприятните промени в липидния профил в следствие на вегетарианския
хранителен режим са по-силно изразени при мъжете, участниците над 50-годишна възраст, непушачите, тези с уседнал начин на живот и затлъстяване. Интересно е, че за почти същите подгрупи е била по-ясно изразена тенденцията
за понижаване стойностите на vit B12.
В заключение може да се каже, че 44% от вегетарианците са постигнали понижение на изходните си липидни
показатели до препоръчваните от кардиолозите стойности.
Средиземноморската кухня е помогнала на 34% да реализират сходни благоприятни резултати. И двата хранителни модела са ефикасни за загуба на тегло, като при вегетарианско хранене вероятно е уместно добавяне на vit B12.
*

CARDIVEG - Cardiovascular Prevention With Vegetarian Diet

Използван източник:
1. Sofi F. et al. Low-сalorie vegetarian versus mediterranean diets for reducing body weight and improving
cardiovascular risk profile: CARDIVEG Study (Cardiovascular Prevention With Vegetarian Diet). Circulation. 2018 3;137(11):1103-1113. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030088
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Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я

КЛИНИЧЕН ОПИТ С ПРИЛОЖЕНИЕ
НА SACUBITRIL/VALSARTAN –
АКЦЕНТ ВЪРХУ ФРАКЦИЯТА НА
ИЗТЛАСКВАНЕ
В настоящия анализ, на базата на
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), се опитахме да дадем отговор на въпроса, дали приложението на
sacubitril/valsartan повлиява фракцията на изтласкване (ФИ) на ЛК.

Въведение
Настоящите препоръки за поведение при пациенти със СН (1) включват
приложението на неврохормонални
антагонисти (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим – ACEi, минералкортикоид рецепторни антагонисти – MRA и бета-блокери – ВВ) като
първа линия на терапия за всеки пациент със СН с редуцирана 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), които
доказаха 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).
PARADIGM-HF е прекратено
преждевременно, поради наблюдава-
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ните прекалено големи ползи в групата със sacubitril/valsartan – мониториращата агенция взима решение,
че вече не е етично част от болните да се оставят на терапия с ACEi/
ARB, след като знаем колко много
можем да им помогнем, включвайки
sacubitril/valsartan.
Така sacubitril/valsartan влиза в настоящите препоръки за лечение на
СНрФИ само след едно проведено
рандомизирано клинично проучване (РКП), което, обаче, по своята статистическа сила се равнява на пет РКП
с p<0.05 по отношение на първичната крайна цел и на три РКП с p<0.05
по отношение на сърдечносъдовата
смъртност (7).
В PARADIGM-HF не е изследван
ефектът от лечението със sacubitril/
valsartan върху ФИ на ЛК. Проведен е, обаче, поданализ, който показва, че всяко намаление в изходната ФИ с 5% е свързано с увеличение
на сърдечно съдовата смърт или хоспитализация за СН с 9%, на сърдечносъдовата смърт с 9%, на хоспитализациите за СН с 9% и на общата
смъртност с 7% (8).
Установено е също така, че sacubitril/
valsartan превъзхожда enalapril в намалението на риска за всички крайни събития, независимо от ФИ на ЛК (в под
групите с ФИ </=28%, между 28 и 33%
и >/=33%).
В хода на натрупването на собствен клиничен опит, ни направи впечатление, че пациентите, включени
на терапия със sacubitril/valsartan,
не само подобряват функционалното си състояние, но и показват по-добра контрактилност на ЛК. За това
си поставихме за цел да анализираме ефектът на sacubitril/valsartan върху ФИ на ЛК.
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Материали и методи
Възможност за изписване на sacubitril/
valsartan с протокол към НЗОК съществува от март 2017 година (9), на мястото
на ACEi или ARB и според критериите,
заложени в протокола (9):
● 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 m2
● 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 (изостряне 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

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
ФИ на ЛК оценихме изходно и в хода на проследяването чрез стандартна ехокардиография (ЕхоКГ) по метода на Simpson в две равнини (четири- и
двукухинен срез от сърдечния връх).

Фигура 1. Промяна във ФИ на ЛК
след включване на терапия със sacubitril/valsartan
р=0.001
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Резултати

Обсъждане
Според проведения от нас начален
анализ на група пациенти със СН и понижена ФИ на ЛК, инициирането на
терапия със sacubitril/valsartan доведе
до значително повишение на ФИ, успоредно с подобрение на функционалното състояние.
Получените от нас резултати са
потвърдени от скорошно и близко
по дизайн проучване – едноцентро-
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ФИ на ЛК

За периода март 2017-юли 2018 година, включихме 29 пациенти 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.
Преобладаващата част от участниците бяха мъже - 25 (86%). Изходният функционален клас (ФК) беше втори при 13 болни (45%) и трети при 16
(55%). Включихме sacubitril/valsartan
на първо дозово ниво (24 mg/26 mg)
при 20 пациенти (69%), второ дозово ниво (49mg/51 mg) – при 6 пациенти (21%) и трето ниво (97 mg/103 mg) –
при 3 пациенти (10%).
Представените данни са за среден
период на проследяване от 10 месеца
(СО 4.8 месеца). През този период трима души преустановиха лечението със
sacubitril/valsartan поради хипотония,
като един от тях почина.
Изходният функционален клас (ФК)
в групата беше 2.54 (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 1.75
(при СО 0.65), p<0.001.
Изходно, всички пациенти имаха измерена ФИ на ЛК, като средната
стойност бе 29.1% при СО 5.5%. При 15
от участниците успяхме да осъществим ехокардиографско проследяване.
При тях ФИ се повиши от 27.5% изходно до 34.9% в края на периода на проследяване, р=0.001 (Фигура 1).

който, освен че блокира ренин-ангиотензин-алдостероновата система, стимулира системата на натриуретичните
пептиди, инхибирайки неприлизина,
водещ до тяхното разграждане (14).

Извод
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Приложението на sacubitril/
valsartan (Entresto®, Novartis) при
пациенти със СНрФИ беше свързано с увеличение на ФИ на ЛК
за 10-месечен период на проследяване, успоредно с подобрение на
функционалния клас на СН.
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Проследяване

во, проспективно, при пациенти със
СНрФИ, средна възраст 66 години, в
по-голяма група (125 участници), но
с по-кратко проследяване – близо четири месеца (10).
Авторите установяват, че ФИ се повишава от 29.6% изходно до 34.8% в
края на проследяването, p<0.001 (отново резултат, много близък до получения от нас), придружено с понижение
на обемите на ЛК, намаление на степента на митрална инсуфициенция и
подобрение на показателите на диастолна функция. Този ефект е дозо-зависим – по-високите дози на sacubitril/
valsartan водят до по-изразено обратно
ремоделиране на ЛК.
Известно е, че базисната терапия за
СНрФИ води до положително ремоделиране на ЛК: ACEi и ARB повишават
ФИ между 1 и 4% (11), ВВ – между 4 и
12%, (12) MRA – с 4% (13).
Заслужава да се отбележи, че на фона на терапия с ВВ, с или без MRA,
замяната на ACEi/ARB със sacubitril/
valsartan води до допълнително повишение на ФИ – с 5% в цитираното погоре проучване и със 7% в проведения
от нас анализ, макар и при по-малък
брой пациенти.
Наблюдаваният ефект върху ФИ на
ЛК не е неочакван - същественото подобрение на общата и сърдечносъдова смъртност, понижението на хоспитализациите за СН и увеличаването на
функционалния капацитет няма как да
не са свързани, поне частично, с положително ремоделиране на ЛК.
Това би могло да се обясни с механизма на действие на sacubitril/valsartan,
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 PARADIGM-HF - Prospective Comparison of ARNI with ACEI
to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart
Failure
Статията се издава с подкрепата на Новартис
*
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БЕЗОПАСНОСТ НА НОАК ЗА
ПРОФИЛАКТИКА НА ИНСУЛТ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С НКПМ – АКТУАЛНИ ДАННИ
ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА#
Новите (пер)орални антикоагуланти (НОАК) са едно от големите достижения в кардиологичната терапия през
последните години. Техните предимства пред антагонистите на витамин
К (ВКА) са безспорни и затова те са
предпочитания избор за профилактика на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), според актуалното
Европейско ръководство за поведение
при ПМ (1).
НОАК са две основни групи: директни инхибитори на фактор Xa
(apixaban,
edoxaban и rivaroxaban)
и директни тромбинови инхибитори
(dabigatran). Механизмът на действие определя алтернативното наименование
на НОАК – директни орални антикоагуланти (ДОАК).
Въпреки че двата
акронима са взаимнозаменяеми, предпочитаното наименование е НОАК (2).
Предимствата на НОАК пред ВКА
са в подобреното съотношение ефикасност/безопасност, предсказуемия
антикоагулантен ефект, без необходимост от рутинно мониториране, и помалко взаимодействия с храни и медикаменти.
НОАК са индицирани за профилактика на инсулт при пациенти с така нареченото не-клапно ПМ, под което се
има предвид ПМ при липса на механична сърдечна клапа или умерена до
високостепенна митрална стеноза.
Терминът не е съвсем правилен,

тъй като, от една страна, НОАК не
са противопоказани при ПМ, свързано с определени клапни заболявания,
като например митрална инсуфициенция, а от друга страна - клапното
протезиране с механична протеза не
винаги има директна връзка с ПМ,
като например при аортно клапно
протезиране (но има абсолютна индикация за ВКА) (3).

Доколко резултатите за безопасност от проучванията в реалната
практика определят терапевтичното поведение и сравнимо ли е тяхното значение с това на данните от
клиничните изпитвания?
До момента няма рандомизирано
клинично проучване, което директно
да сравнява различните НОАК. Директното сравнение на резултатите
от регистрационните фаза ІІІ проучвания на четирите НОАК е некоректно, тъй като изследваните популации
имат различни характеристики като
например в CHADS2** и HAS-BLED
– rivaroxaban е изследван при попу-
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лация с най-висок тромбемболичен и
хеморагичен риск (4). Използвани са
и различни дефиниции за видовете
кървене и за крайните точки на проучванията (5).
От друга страна, през последните
години в международната медицинска литература има голям брой проучвания върху данни от клинична практика (ДКП) относно ефективността
и
безопасността
на НОАК, част от
които индиректно
(през warfarin) сравняват различните
представители на
този клас.
Според различни
изследвания, голяма
част от амбулаторните лекари се доверяват на проучванията
върху ДКП, тъй като
считат, че те по-реалистично оценяват
свойствата на медикаментите (5). При тях,
за разлика от рандомизираните фаза ІІІ проучвания, пациентите не са предварително селектирани и изключващите критерии са сведени
до противопоказанията и специалните
предупреждения в кратката характеристика на продукта.
Преминаването от регистрационните рандомизирани клинични проучвания към данни от клиничната практика е логично, тъй като последните би
трябвало да препотвърдят ефикасността и безопасността на медикамента в
реални условия.
Проблемът е, че ДКП използват
различни източници на данни (често ретроспективни), както и различ-
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ни статистически методи, в резултат
на което се стига до разнопосочни заключения.
Допълнително объркване възниква,
когато върху тях се правят мета-анализи. Необходими са ясни критерии за
оценка на качеството на ДКП, които да
помогнат на лекарите да си съставят
обективно мнение.
На кои проучвания от реалната
практика може да се има най-голямо доверие?
ДКП имат различни източници –
анализи на бази данни с претенции
за обезщетение (САЩ), регистри и
други (5).
Базите данни с претенции за обезщетение съдържат основни пациентски данни, които доказват направените разходи за лечение. Поради това те
не съдържат пълната информация за
здравословното състояние на пациента. Налице е и възможност за тенденциозно кодиране.
Регистрите са по-пълноценен източник на ДКП. В регистрите се наблюдава много голяма и разнородна популация, което позволява установяване
на много редки НЛР (нежелани лекарствени реакции). С уговорката, че няма идеални регистри, скандинавските
такива имат добра репутация.
При тях на индивидуално ниво се
обединяват данни за цялото население
от три източника – гражданска регистрация, здравната история и отпуснатото лечение. Недостатък на регистрите е, че не проследяват дали пациентът
приема назначената терапия.
Резултатите от ДКП потвърждават резултатите от регистрационните проучвания на НОАК. Rivaroxaban
e много широко проучен НОАК и има
хомогенност и консистентност на данните от регистрационното проучване
ROCKET AF* (4), пострегистрационното
проспективно изпитване XANTUS* (6)
и други ДКП с различни популации
пациенти (7, 8).
Наблюдава ли се субдозиране на
НОАК и какви са причините за това?
Стандартните дози, редуцираните
дози на НОАК и показанията за тяхното приложение с индикация превенция
на инсулт при болни с ПМ (1), са представени в Таблица 1.
Впечатление прави много по-широкото приложение на редуцираните до-
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Таблица 1. Стандартни и редуцирани дози на НОАК, и критерии за намаляване на дозата
Стандартна доза

Редуцирана доза/показания

Apixaban

2 x 5 mg

2 x 2.5 mg при наличие на два от следните три критерия:
възраст >/=80 години, тегло ≤60 kg и серумен креатинин
>/=133 mcmol/l (CrCl 15-29 ml/min)

Dabigatran

2 x 150 mg

2 x 110 mg при възраст >/=80 години или eGFR 30-50 ml/min

Edoxaban

1 x 60 mg

1 x 30 mg при тегло </=60 kg, CrCl </=50 ml/min или съпътстваща терапия със силни инхибитори на гликопротеин Р

Rivaroxaban

1 x 20 mg

1 x 15 mg ако CrCl </=50 ml/min

CrCl – клирънс на креатинина; eGFR – оценена скорост на гломерулната филтрация

зи НОАК в реалната практика спрямо
това в рандомизираните клинични изпитвания (9). Това е обезпокоително по
две причини – първо, намалените дози на някои НОАК са изследвани при
твърде малък брой пациенти, и второ –
има категорични данни, че субдозирането неубедително подобрява безопасността, но сигурно намалява ефективността на НОАК (10).
Това становище е застъпено и в
консенсусния документ на Европейската сърдечна и ритъмна асоциация
(EHRA) за управление на антитромботичната терапия при ПМ на фона на
остър коронарен синдром (ОКС) и/или
с нужда от перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) от 2018 година (11).
Основните причини за субдозирането са дефанзивната медицина и липсата на собствен опит. Поради особеностите на българската реимбурсна
система, субдозирането е свързано и с
по-малко финансово бреме (доплащане) за пациентите, което допълнително
засилва тази тенденция.
Необходима е по-широка разяснителна работа сред лекари и пациенти
по отношение на рисковете за ефикасността при приложение на неадекватно ниска доза НОАК.
Какво е отношението на НОАК
към бъбречната функция?
Нерядко при болните с ПМ на лечение
с ВКА се наблюдава ускорена прогресия на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ), както и остра бъбречна увреда,
свързана с ексцесивна антикоагулация варфарин-свързана нефропатия (12).
От друга страна, НОАК имат ренопротективен ефект, който е най-добре изразен при ривароксабан и дабигатран. Данни от допълнителни
анализи на ROCKET AF и RE-LY* показват по-бавно понижение на eGFR
на фона на rivaroxaban и dabigartran в
сравнение с warfarin (13, 14).
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Скорошен мащабен анализ на ДКП
показа, че намаляването на бъбречната функция е често срещано сред пациентите с ПМ на терапия с орални
антикоагуланти (ВКА и НОАК) (15).
Приложението на НОАК, особено на
rivaroxaban и dabigartran, е свързано с
по-нисък риск за нежелани бъбречни
събития в сравнение с warfarin.
Друг проблем са пациентите в напреднала възраст, при които бъбречната функция е много вариабилна.
При тях е необходимо по-често проследяване, което не винаги е възможно и в част от случаите се назначава
намалена доза с оглед на безопасността.

Изводите
за клиничната практика:
● НОАК имат по-добра безопасност от ВКА – по-малко случаи на голямо кървене и мозъчни
хеморагии, като ни дават сходна или по-добра ефикасност за
предотв ратяване на тромбемболични инциденти
● Поради несъществените различия в данните за безопасност на
различните НОАК, изборът на правилната доза при конкретния пациент (коморбидности, рисков профил) е от решаващо значение
● Субдозирането неубедително
подобрява безопасността, но сигурно
намалява ефективността на НОАК и
трябва да се избягва
● Бъбречната функция има много важно значение и трябва да бъде
оценявана достатъчно често
● Много е важно да се оцени
предварително рискът за кървене
и да се коригират факторите, които
могат да бъдат модифицирани (контрол на артериалното налягане, алкохол, прием на НСПВС***)
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ДОРИ НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ, ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ МОЖЕ ДА ПОДОБРИ ПРЕЖИВЯЕМОСТТА
Анализ на данните от Nurses' Health Study и Health
Professionals Follow-up Study, наскоро публикуван в списание Circulation, показа че преминаването към по-здравословен начин на живот, дефиниран в
пет компонента, би могло да удължи
неговата продължителност (1).
Избягване на тютюнопушене,
поддържане на нормално телесно
тегло (индекс на телесна маса (BMI)
от 18.5 до 24.9 kg/m 2, всекидневна половинчасова физическа активност, здравословно хранене и умерена консумация на алкохол (5 до 15 g/
ден за жени и 5 до 30 g/ден за мъже)
са петте здравословни навика, които
биха могли чувствително да удължат живота.
Анализът обхваша 123 219 човека, проследени за 34 години, между
1980 и 2014 година. За периода са регистрирани 42 617 смъртни случая.
Сравнено с хората, при които не е установен нито един от
изброените пет здравословни навика, тези, които се придържат към петте, са с 82% по-нисък риск за смърт от сърдечносъдово заболяване и 65% по-малка вероятност за
карцином.

Използвайки данните от Nutrition Examination Surveys за
2128 възрастни между 50 и 80 годишна възраст, изследователите установяват, че придобиването на който и да е от
петте здравословни навика води до
постепенно удължаване на живота.
При придържане към така дефинирания начин на живот на 50 годишна
възраст, очакваната продължителност на живота би била 14 години поголяма за жените (93 срещу 79 години; 95% доверителен интервал (CI)
11.8 - 16.2 години) и 12.2 за мъжете
(87.6 срещу 75.5 години; 95% CI, 10.1
- 14.2 години), сравнено с тези, които нямат тези здравословни навици.
Интересно е, че се установява, че
само 15% от американците покриват
и петте критерия между 1988 и 1992
година, а за периода 2001-2006 година този процент спада на 8%. Това
потвърждава нуждата от все по-интензивни интервенции за профилактика и приучаване към
здравословен начин на живот.
Използван източник:
1. Li Y., Pan A., Wang D. et al. Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US
Population. Circulation. 2018;CIRCULATIONAHA.117.032047 http://circ.ahajournals.org/content/
early/2018/04/25/CIRCULATIONAHA.117.032047
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ИНОВАТИВНИ
ЕХОКАРДИОГРАФСКИ
РЕШЕНИЯ ЗА
СИМУЛТАННО
ИЗОБРАЗЯВАНЕ В
РАЗЛИЧНИ СРЕЗОВЕ
Симултанното многосрезово изобразяване е бърза, лесна
за разбиране и проста за изпълнение ехо модалност, която
намалява времето за скениране и осигурява уникална клинична информация за сърдечната морфология и функция.
Това изобразяване позволява лесен преход от 2D към 3D
мислене и създава предпоставка за безпрепятствено интегриране на 3D ехокардиографията (ЕхоКГ) в клиничната
ехографска лаборатория.

трансезофагеална ЕхоКГ, ротация на 180 градуса е възможна, на стъпки от 1 градус (Фигура 1).
Фигура 1. О
 т изходната равнина (апикален четири-кухинен срез, дефиниран като 0 градуса или 360
градуса) е получен двукухинен образ чрез ротация от +/-60° (до 300 градуса)

Въведение
ЕхоКГ е една от най-често използваните образни техники за диагноза, определяне на поведението и проследяване
на пациенти със съмнение за или с известно сърдечносъдово заболяване. Тя се базира на последователно изобразяване
на множествени, единични сърдечни равнини, от стандартни позиции на гръдния кош.
С развитие на нова генерация 2D/3D матрични трансдюсери стана достъпна нова образна модалност – симултанно
многосрезово изобразяване (SMPI – simultaneous multiplane
imaging).
Тя позволява пълна електронна ротация на 360 градуса
на 2D образа (iRotate), както и симултанно дву-равнинно
(би-планово) 2D изобразяване с възможност за задаване на
равнините (xPlane). Така, чрез SMPI, се избягва мануалното ротиране на трансдюсера и търсенето на подходящ ехопрозорец.
Трансторакалната двуравнинна ЕхоКГ е въведена през
2003 година от Sugeng и сътр., които демонстрират ползата от симултанното изобразяване на две равнини по време
на стрес ЕхоКГ (1).
Това редуцира времето на изследване и дава възможност
за оценка на функцията на лява камера (ЛК) за един сърдечен удар, което е от особено значение при пациенти с предсърдно мъждене.

xPlane с латерален или височинен
наклон на равнината
От даден референтен образ, xPlane позволява получаване на
ортогонален образ през срединната линия. Вторичният образ
може да се получи и чрез латерален наклон на образната равнина от +30 градуса до -30 градуса от срединната линия (lateral
tilt) (Фигура 2), или наклон на височина (elevation tilt) от +30
градуса до -30 градуса от референтния образ (Фигура 3).
Фигура 2. x Plane с латерален наклон: от стандартния парастернален срез по дълга ос може да се получи ортогонален срез на ниво папиларни мускули с латерален наклон от +18 градуса

iRotate
При трансторакална ЕхоКГ, iRotate дава възможност за
ротиране на равнината на изобразяване на 360 градуса спрямо изходната равнина, на стъпки от 5 градуса. По време на
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Фигура 3. xPlane с наклон на височина: от парастернален
срез по дълга ос (референтен образ) може да се
получи образ на входящия тракт на дясна камера с наклон на височина от -26 градуса

● аортен срез (Ao +/-40 градуса), изобразяващ долната
стена на ДК
● коронален срез (CV +/-90 градуса) с изходния тракт и
долната стена на ДК (Фигура 4)
Фигура 4. С
 тандартизиран подход при оценка на ДК. A)
Фокусиран четири-кухинен срез (0 градуса),
латерална стена; B) срез на коронарния синус
(+40 градуса), предна стена; C) аортен срез (-40
градуса), долна стена; D) коронален срез (-90
градуса), долна стена и изходен тракт на ДК

RV – дясна камера; RA – дясно предсърдие; CS – коронарен синус

Приложение на SMPI
Оценка на лява камера и ляво предсърдие
Двуразмерната ЕхоКГ е ограничена при изчисление на
ЛК обеми и фракция на изтласкване (ФИ), поради често скъсяване на образа, особено при двукухинен срез, поради това,
че четири- и двукухинния срез не са точно перпендикулярни, както и поради прилагането на геометрични предположения при двуравнинния Simpson метод (2).
Тези ограничения могат да се преодолеят чрез използване на xPlane: две перпендикулярни равнини могат да се получат при един и същ сърдечен удар, което е голямо предимство при болни с предсърдно мъждене.
Освен това, ако четирикухинният срез е скъсен, xPlane
или iRotate показват неточен дву-кухинен срез. xPlane може
да послужи и като лесна и разумна алтернатива на 3D ЕхоКГ
за оценка на обемите на ляво предсърдие (ЛП).

Автоматична ротация по време на
стрес ЕхоКГ
По време на стрес ЕхоКГ iRotate позволява да се осъществи цялостния протокол, включващ стандартните апикални
дву- и трикухинен срез, от нескъсен четири-кухинен срез,
без да се променя позицията на трансдюсера. Точният ъгъл
на ротация, приложен изходно, се използва и по време на теста, което намалява вариабилността и осигурява точен анализ на сегментната кинетика.

Нов подход при оценка на дясна камера с
iRotate
iRotate дава възможност за визуализиране на дясна камера (ДК) от един акустичен прозорец и при фиксирана позиция на трансдюсера (3).
Образите, които могат да се получат, са:
● фокусиран нескъсен ДК образ с интервентрикуларния
септум центриран по или близо до срединната линия на сектора (четири кухини, 0 градуса), демонстриращ латералната стена на ДК
● срез на коронарния синус (CS +/-40 градуса), показващ
предната стена на ДК

Приложение на SMPI за оценка на клапна
патология
При пациенти с митрална регургитация със SMPI може да се идентифицира точната етиология и подлежащата лезия. Въпреки че в повечето случаи стандартната 2D
ЕхоКГ позволява такава оценка, това изисква значителен
опит. Освен това, степента на митрална регургитация може да се подцени, ако се ограничим само до стандартните 2D срезове.
iRotate с трансдюсер на сърдечния връх и центрирана
върху или близо до срединната линия митрална клапа позволява подробна оценка на регургитационния джет (Фигура 5). xPlane с латерален наклон също е от полза за изобразяване на митралната клапа с идентифициране на сегментите,
съучастващи при пролапса (Фигура 6).
Фигура 5. Д
 жетът на митралната регургитация може да
не е видим от стандартния апикален срез (A).
Пълната ротация около центрираната митрална клапа позволява лесна локализация на
ексцентрични джетове (B)
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Фигура 6. Морфология и функция на митралната клапа,
оценена чрез xPlane с латерален наклон

Фигура 7. x Plane по време на трансезофагеална ЕхоКГ със
симултанно изобразяване на бикавален и по къса ос срезове на предсърдния септум за коректно
позициониране на септалната пункция (iRotate
120 градуса с латерален наклон 2 градуса). LA –
ляво предсърдие; RA – дясно предсърдие; SVC –
горна празна вена

По време на процедурата MitraClip за лечение на митрална регургитация, платната на клапата се защипват едно
към друго. Тази процедура зависи основно от ехографското изобразяване, както за провеждане на безопасна атриална
септална пункция, така и за позиционирането на MitraClip.

xPlane показва симултанно бикавалния срез и този по къса ос на аортна клапа, като дава ценна информация за коректното позициониране на транссепталната пункция (Фигура 7).
За позиционирането на катетъра и захващането на платната откъм тяхната вентрикуларна повърхност, xPlane спомага чрез комбинирането на интеркомисуралния и дълга ос
срезовете.
Латералното и височинното наклоняване позволяват постоянно мониториране на клипса върху базалния образ и точното му позициониране в две ортогонални равнини (Фигура 8).
Фигура 8. i Rotate (75 градуса) и xPlane с латерален наклон (-5 градуса) позволява постоянно мониториране при освобождаването на митралния
клипс по време на MitraClip процедурата

Използвани източници:
1. Sugeng L., Kirkpatrick J., Lang R. et al. Biplane stress echocardiography using a prototype matrix-array transducer. J Am Soc Echocardiogr 2003; 16:937–941 www.onlinejase.com/article/S0894-7317(03)00469-3/fulltext
2. McGhie J., Vletter W., de Groot-de Laat L. et al. Contributions of simultaneous multiplane
echocardiographic imaging in daily clinical practice. Echocardiography 2014; 31(2):245-54 https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/echo.12407
3. McGhie J., Menting M., Vletter W. et al. Quantitative assessment of the entire right ventricle from
one acoustic window: an attractive approach. Eur Heart J Cardiovasc. Imaging. 2017; 18 (7):754–762
https://academic.oup.com/ehjcimaging/article/18/7/754/3060646

СКРИНИНГЪТ ЗА СЪРДЕЧНА ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ХИМИОТЕРАПИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТА
Проследяването на сърдечната
функция при жени, подложени на химиотерапия, би било по-ефикасно, ако
е базирано на специфичните рискови
фактори за развитие на сърдечна недостатъчност (СН), а не на вида на химиотерапията, заключиха авторите на
проучване в Канада.
Някой от химиотерапевтичните средства, като trastuzumab, дават много почесто сърдечни усложнения и влошаване на помпената функция на лява камера
(ЛК). Във клиничната практика пациентите с такова лечение се проследяват
ехографски по-често от тези на терапия
с антрациклини.
Данните
от
проучването
на
Thavendiranathan, публикувано в Journal
of Clinical Oncology, показат, че на практика при лекуваните с trastuzumab пациентки е мониторирана сърдечната

34

функция, докато при тези с химиотерапевтична схема, включваща антрациклини, едва при 67.3% е проведено ехокардиографско (ExoКГ) изследване.
Студията е обхванала 18 444 жени в
Онтарио, на средна възраст 55 години,
лекувани за рак на гърдата в ранен стадий през 2007-2012 година.
Парадоксално болните с поне един
рисков фактор за СН са подложени порядко (61.2%) на образно изследване за
оценка на сърдечната функция в сравнение с тези без предразположение за
СН (64.7%; р<0.001). Вероятността да
се направи ехографски скрининг се
оказва два пъти по-голяма, ако лекуващият лекар е жена.
Петгодишната честота на значими нежелани сърдечни събития (MACE) при
всички терапевтични режими е два до
шест пъти по висока при жените с ри-
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скови фактори за СН. При терапия с антрациклини без trastuzumab е установена честота на МАСЕ 4.5% за жените с
предразполагащи фактори за СН, докато
без рискови фактори, на лечение само с
trastuzumab, тя е била 2.6%.
Авторите на проучването посочват,
че преценката за провеждане на ехоКГ
проследяване и неговата периодичност
при жени с рак на гърдата в ранен стадий следва да се определя от кардиолог.
Независимо от схемата на химиотерапия, при планиране на оценката на сърдечната функция следва да се има предвид профилът на пациента и наличието
на фактори, предразполагащи към влошаване на сърдечната функция.
Използван източник:
1. Thavendiranathan P., Abdel-Qadir H., Fischer H. et al.Risk-imaging mismatch in cardiac imaging practices for women receiving systemic therapy for early-stage breast cancer: A population-based cohort study. J Clin Oncol. 2018 23: JCO2018779736. http://ascopubs.
org/doi/full/10.1200/JCO.2018.77.9736?url_ver=Z39.88-2003&rfr_
id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

КО Н Г Р Е С И

КЛЮЧОВИ КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, ПРЕДСТАВЕНИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ КАРДИОЛОГИЧЕН КОНГРЕС
Интервенция само на виновната артерия в хода на остър миокарден инфаркт, преминаване към перорална антибиотична терапия при пациенти с
инфекциозен ендокардит, надежда за
болните с транстиретинова амилоидна кардиомиопатия и предимства на
използването на по-дълъг отпуск – това са само част от темите, дискутирани по време на тазгодишния конгрес
на Европейското кардиологично дружество (ESC) в Мюнхен (1).

Превенция
Използването на ацетилсалицилова киселина (ASA) за първична
профилактика предотвратява възникването на съдови инциденти при
пациентите със захарен диабет (ЗД),
но абсолютните ползи са по-малки от
риска за сериозни хеморагични инциденти, показаха резултатите от проучването ASCEND*, представено на конгреса и едновременно публикувано в
New England Journal of Medicine (2).
Участниците са 15 480, над 40-годишна възраст, с наличие на ЗД, но без
известно сърдечносъдово заболяване
(ССЗ) и са рандомизирани на ASA 100
mg дневно или на плацебо.
Първичната крайна цел за ефикасност е значимо сърдечносъдово събитие (МАСЕ) (миокарден инфаркт
– МИ, инсулт или транзиторна исхемична атака – ТИА, или смърт поради
съдова причина).
Крайна цел за безопасност са големите кръвоизливи (например вътречерепен или в окото със заплаха за зрението, гастроинтестинално – ГИ или друго
значимо кървене). Вторична крайна цел
са злокачествените заболявания на ГИ
тракт. Проследяването е 7.4 години.
Наблюдава се по-ниска честота на
МАСЕ (големи нежелани сърдечносъдови събития) в групата с ASA в сравнение с контролната група – 658 болни
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(8.5%) спрямо 743 (9.6%), р= 0.01. Значимото кървене, обаче, също е по-често
на фона на ASA – 314 участници (4.1%)
спрямо 245 (3.2%), р=0.003, основно за
сметка на ГИ или друго екстракраниално кървене. Честотата на злокачествените заболявания на ГИ тракт не се
различава.
Така цената на първичната превенция на МАСЕ с ASA при пациенти със
ЗД излиза твърде висока, за да оправдае това приложение на медикамента.
Второ проучване с ASA, публикувано в списание Lancet (3) – ARRIVE* показва липса на повлияване на честотата на МАСЕ при пациенти с умерено
висок сърдечносъдов риск.
12 546 участници с 10-годишен риск
за първи остър сърдечносъдов инцидент между 10 и 20% са рандомизирани на ASA 100 mg или на плацебо. Този
път диабетиците са изключени, както
и болните с висок риск за ГИ кървене.
За период на проследяване от 60 месеца първичната крайна цел – времето до първа изява на сърдечносъдова смъртност, МИ, нестабилна ангина
пектори (НАП), инсулт и ТИА – не се
различава в групата с ASA спрямо контролите: 4.29% спрямо 4.48% при съотношение на риска (HR – hazard ratio)
0.96 с 95% доверителен интервал (ДИ)
0.81-1.13). Няма разлика и в честота на
отделните компоненти на първичната
крайна цел.
Честотата на ГИ кървене е ниска
(под 1%), но двойно по-висока на фона на ASA спрямо плацебо. Не се наблюдава разлика по отношение на злокачествените заболявания.
Авторите, обаче, отчитат, че при пациентите, които реално приемат ASA,
независимо от рандомизацията, честотата на МИ се понижава статистически значимо с 47%.
Добавянето на n-3 (омега-3) мастни киселини не повлиява риска за
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МАСЕ при пациенти със ЗД без ССЗ.
Резултатите, публикувани в New
England Journal of Medicine, отново са
от проучването ASCEND (4).
Участниците (15 480) са рандомизирани на 1 g капсули, съдържащи n-3
мастни киселини или плацебо (зехтин)
дневно. Честота на МАСЕ за 7.4 години
е 8.9% в активната и 9.2% в контролната група, без статистически значима
разлика. Смъртността между групите
не се различава, както и нежеланите
лекарствени реакции.
Приложението на febuxostat за понижение на пикочната киселина (ПК)
при пациенти със сърдечносъдови рискови фактори предпазва бъбреците,
без да повлиява значимо честотата на
МАСЕ, показаха резултатите от проучването FREED* (5).
Ксантин-оксидазните
инхибитори (КОИ) febuxostat и allopurinol се използват за лечение на подагра и хиперурикемия. FREED е сравнително
малко проучване, в което 1070 участници на възраст >/=65 години, със
стойности на ПК между 416 и 535
mcmol/l и с поне един рисков фактор за
мозъчно, сърдечносъдово или бъбречно заболяване, са рандомизирани на
febuxostat или на стандартно лечение.
Рисковите фактори включват артериална хипертония (АХ), ЗД тип 2
(ЗДТ2), бъбречна дисфункция (оценена скорост на гломерулната филтрация
– eGFR 30-60 ml/min/1.73m 2) или анамнеза за мозъчносъдово заболяване или
ССЗ в последните три месеца.
Лечението продължава 36 месеца и включва febuxostat в първоначална доза 10 mg дневно с титриране до 40 mg дневно в рамките на два
месеца или стандартно лечение без
febuxostat, но с възможност за приложение на allopurinol 100 mg дневно
(27.2% от контролната група получават тази терапия).

КО Н Г Р Е С И
Първичната крайна цел включва:
смъртност от ССЗ или от бъбречно заболяване; исхемичен или хеморагичен
инсулт или ТИА; МИ; НАП; хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност (СН); артериосклеротично
заболяване, налагащо лечение, като
аортна аневризма или дисекация или
arteriosclerosis obliterans; бъбречно увреждане, дефинирано като микроалбуминурия или лекостепенна протеинурия; прогресия до албуминурия или
тежка протеинурия, двукратно повишение на серумния креатинин, прогресия до крайна фаза на бъбречно
заболяване или бъбречна смърт; нововъзникнало предсърдно мъждене; обща смъртност.
По време на проследяването стойностите на ПК намаляват повече в групата с febuxostat в сравнение с контролната група. Честотата на първичната
крайна цел не се различава между групите. Същото важи и за комбинираната честота на смъртност, ССЗ
или исхемична болест на сърцето (ИБС).
Изненадващо висока е честотата на бъбречно увреждане в
тази популация – 16.2% на фона
на febuxostat и 20.5% при стандартно лечение, като тук разликата между групите е статистически значима (р=0.04).
При анализ според постигнатите нива на ПК се установява,
че рискът за настъпване на първичната крайна цел е най-нисък
за стойности между 297 и 357 mcmol/l
и значително по-висок както за нива >357 mcmol/l, така и за тези </=296
mcmol/l.
Това предполага, че по-високата
ефективност на febuxostat за понижение
на ПК в сравнение с allopurinol, може да
се окаже недостатък на по-новия медикамент и вероятно ще наложи използването на по-ниски дози в бъдеще.
При високорискови пациенти с наднормено телесно тегло или обезитет
приложението на lorcaserin води до редукция на теглото, без да увеличава
риска за МАСЕ, според резултатите от
CAMELLIA–TIMI 61*, публикувани в
New England Journal of Medicine (6).
Lorcaserin e селективен серотонин
2C рецепторен агонист, който модулира апетита с доказана ефективност по

отношение на редукцията на тегло. В
цитираното проучване се оценява неговата сърдечносъдова безопасност.
12 000 участници с наднормено телесно тегло или затлъстяване, с атеросклеротично ССЗ или множество
сърдечносъдови рискови фактори са
рандомизирани на lorcaserin 10 mg два
пъти дневно или на плацебо.
Първичната крайна цел за безопасност е честотата на МАСЕ (сърдечносъдова смъртност, МИ и инсулт). Дефинирана е и първична крайна цел за
ефикасност – комбинация от МАСЕ,
СН, хоспитализация по повод НАП
или коронарна реваскуларизация.
Средното тегло е 102 kg, а индексът на телесна маса (BMI) – 35 kg/m2.
В края на първата година редукция на
теглото с поне 5% или поне 10% е постигната съответно при 38.7 и 14.6%
от пациентите на lorcaserin и съответно при 17.4 и 4.8% от тези на плацебо,
(р<0.001).

В първата група се постигат и подобри стойности по отношение на рисковите фактори, като артериално налягане (АН), сърдечна честота (СЧ),
гликемичен контрол и липиден статус.
При проследяване от 3.3 години,
МАСЕ се наблюдават с честота 2% годишно на фона на терапия с lorcaserin
спрямо 2.1% на плацебо (р<0.001 за
noninferiority, т.е. проучваното лечение
е поне толкова добро/безопасно като
контролното). Първичната крайна цел
за ефикасност също не се различава
значимо между групите.
Важно е да се отбележи, че в под
група с ехокардиографско (ЕхоКГ)
проследяване (3270 болни) не са наблюдавани значими клапни проблеми
или повишаване на пулмоналното налягане (характерни при други меди-
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каменти за отслабване). Честотата на
странични ефекти е сходна в двете рамена, с изключение на значимите хипогликемии, които са по-чести при лечение с lorcaserin.
Това е първото сериозно доказателство за сърдечносъдова безопасност
на медикамент за редукция на теглото, което е от много сериозно значение, предвид глобалната епидемия от
затлъстяване (например 40% от населението в САЩ).
Rivaroxaban, приложен за 45 дни
след дехоспитализация, не намалява
риска за симптомна венозна тромбемболия (ВТЕ) и смъртността в резултат
на ВТЕ, показаха резултатите от проучването MARINER*, публикувани и
в New England Journal of Medicine (7).
Хоспитализираните пациенти имат
повишен риск за ВТЕ, като този риск
персистира и след дехоспитализация.
За това MARINER обхваща 12 024
хоспитализирани от 3 до 10 дни участници, над 40 години, с повишен риск за ВТЕ, оценен според
модифицирания точков сбор
IMPROVE (International Medical
Prevention Registry on Venous
Thromboembolism).
Хоспитализациите са основно по повод на СН (40%), остра дихателна недостатъчност
или изострена хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ) (26%), остър исхемичен
инсулт (14%), инфекция (17%) и
възпалително заболяване (1%).
Висок риск за ВТЕ се приема като IMPROVE >4 или IMPROVE 2-3
при стойности на Д-димер над два пъти горната граница на нормата (ГГН).
При изписването, тези болни са рандомизирани на rivaroxaban 10 mg еднократно дневно (с модифициране на дозата при бъбречна дисфункция) или на
плацебо за 45 дни.
Първичната крайна цел – симптомна ВТЕ или смърт по повод ВТЕ
– се среща с честота 0.83% на фона
на rivaroxaban и 1.1% на плацебо, като разликата не достига статистическа
значимост.
Самостоятелната честота на симпомна ВТЕ, обаче, е по-ниска в групата с rivaroxaban (0.18%) спрямо плацебо (0.42%) – HR 0.44, 95% ДИ 0.22-0.89.
Епизодите на клинично значимо кър-
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вене не се увеличават съществено на
фона на rivaroxaban (0.28%) в сравнение с контролите (0.15%).
Контролът на сърдечносъдовите
рискови фактори в Европа при пациенти със ССЗ не се е подобрил или дори се влошава през последните пет години, според данни от EUROASPIRE
IV и EUROASPIRE V от 21 страни (8).
Хората пушат повече (честотата нараства от 16 на 19%), спортуват помалко (44% преди пет години и 34%
сега покриват нормите за седмична
физическа активност) и вероятността да се включат в рехабилитационна
програма намалява. Честотата на наднорменото тегло (около 80%) и затлъстяването (37%) остава същата. Спепента на контрол на АН и диабета не се
променя.
Единствено липидният контрол се
подобрява, въпреки че седем от 10 пациенти остават със стойности на холестерола в липопротеините с ниска
плътност (LDL-C) над препоръчваните в настоящите ръководства за поведение.
Тези резултати идват от анализ на
промяната в степента на постигане на
различни цели между EUROASPIRE
IV, проведено 2013-2015 година (6905
участници) и EUROASPIRE V, проведено 2016-2018 година (4793 участници).
Проучването обхваща болни с ИБС
под 80-годишна възраст, които са били хоспитализирани по повод на остър
коронарен синдром (ОКС) или елективна коронарна реваскуларизация за
период от три години до шест месеца
преди анкетирането.

Хранене
Нови данни от проучването PURE*
показват, че диета с намалени въглехидрати и повишена пропорция на
протени и мазнини се асоциира с понижение на общата смъртност, както
и на МИ (9).
Изследователите създават точков
сбор за здравословна диета на базата
на данни от 138 527 участници от 18
страни в PURE. Този точков сбор се
базира на факта, че някои храни (зеленчуци, плодове, бобови, ядки, риба,
млечни и не-преработено червено месо) са свързани с по-ниска смъртност.
Хората с нездравословен начин на
хранене (точков сбор 1) консумират
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плодове и зеленчуци 1.8 пъти дневно,
ядки и бобови – 0.7 пъти, млечни продукти – 0.6 пъти, червено месо 0.3 пъти и риба 0.2 пъти дневно. Това означава, че около 70% от дневния калориен
прием идва от въглехидрати, 18.5% от
мазнини и 12% от протеини.
Тези, които се хранят най-здравословно (точков сбор 5), консумират
плодове и зеленчуци 8.4 пъти дневно,
ядки и бобови – 2.5 пъти, млечни продукти – 3 пъти, червено месо 1.4 пъти и риба 0.3 пъти дневно. Така 54% от
енегрията идва от въглехидрати, 28%
от мазнини и 18% от протеини. В тази
група смъртността е с 25% по-ниска в
сравнение с първата група, на най-нездравословно хранещите се.
Връзката между общата смъртност
и качеството на храна е линейна. Не се
установява зависимост, обаче, между
честотата на ССЗ и здравословността
на храненето.
Използвайки същия точков сбор в
други две проучвания – INTERHEART
и INTERSTROKE – авторите установяват, че пациентите, които се хранят
най-здравословно, имат с 22% по-нисък риск за МИ и с 25% по-нисък риск
за инсулт в сравнение с тези, които се
хранят най-лошо.
Консумацията на млечни продук
ти, с изключение на прясно мляко,
има профилактична роля срещу общата смъртност и смъртността от мозъчносъдова болест. Авторите предлагат
да се променят настоящите препоръки за ограничаване на млечните продукти, поне що се отнася до сирене и
кисело мляко.
Те анализират данни от проучването NHANES*, проведено 1999-2010 година при 24 474 възрастни, на средна възраст 48 години, проследени 76.4
месеца. Установяват, че консумацията на всички видове млечни продукти
е свързана с 2% по-нисък риск за обща
смъртност и 4% понижение на риска за
мозъчносъдова смъртност.
Консумацията на сирене се свързва с редукция на риска за обща смъртност с 8%, а на този за мозъчносъдова
смъртност – със 7%, като всички зависимости са статистически значими.
Получените резултати са потвърдени от същата група изследователи и в
мета-анализ на 12 проспективни проучвания с 636 726 участници, просле-
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дени за 15 години. Допълнително се
установява, че консумацията на прясно мляко повишава риска за смъртност от ИБС с 4%, докато тази на кисело мляко намалява с 3% риска за обща
смъртност.

Артериална хипертония
Приложението на антихипертензивна терапия, базирана на блокери на
калциевите канали (ССВ), и антилипемична терапия със статин подобрява преживяемостта, според данни от продължението на проучването
ASCOT* - ASCOT Legacy.
ASCOT е проучване с 19 342 участници с АХ и три или повече допълнителни рискови фактори за ССЗ. В него
се анализира ефективността на терапия с ССВ – amlodipine (с добавяне на
perindopril при необходимост) спрямо приложение на бета-блокер (ВВ) (с
добавяне на hydrochlorothiazide – HCT
при необходимост) за превенция на
ИБС.
Отделно, болните с общ холестерол
<6.5 mmol/l, които не са получавали
до момента статин, са рандомизирани
на atorvastatin или на плацебо. ASCOT
Legacy е дългосрочното проследяване
на 8580 участници в ASCOT.
Лечението с антихипертензивни медикаденти продължава 5.5 години, това със статин/плацебо – 3.3 години,
след което групата се проследява, като
остава на стандартна терапия. Последната включва статин в около две-трети
от случаите.
Резултатите показват, че пациентите, които приемат ССВ за 5.5 години,
имат с 29% по-нисък риск за инсулт 10
години по-късно, спрямо тези, които
приемат ВВ. Сърдечносъдовата смъртност също се понижава в първата група (с 10%), но разликата не достига статистическа значимост.
При участниците на терапия със
статин за 3.3-5.5 години сърдечносъдовата смъртност се понижава с 15%
спрямо плацебо 16 години по-късно. В
групата със статин лечението с ССВ за
5.5 години понижава риска на сърдечносъдова смърт с 21% спрямо ВВ след
10 години.
Така проучването потвърждава дългосрочната ефективност на подходящата антихипертезивна терапия и
приложението на статин, с цел превен-

СИЛАТА НА
ДВОЙНОТО

ПРЕДАВАНЕ

КО Н Г Р Е С И
ция на заболявания, намаляващи продължителността на живот.

Стабилна исхемична
болест на сърцето
Спирането на ASA един месец след
провеждане на перкутанна коронарна
интервенция (PCI) и продължаването на моноантиагрегантна терапия
с ticagrelor не дава предимства пред
стандартната двойна антиагрегантна
терапия (ДААТ) с ASA и clopidogrel,
показаха резултатите от проучването
GLOBAL LEADERS, публикувани и
в списание Lancet (10).
Изпитването е с отворен дизайн. То
включва 15 968 участници с ОКС или
стабилна ИБС, рандомизирани на ASA
75-100 mg дневно + ticagrelor 90 mg два
пъти дневно за един месец, последвани от монотерапия с ticagrelor за 23
месеца, или на ДААТ с clopidogrel 75
mg (при стабилна ИБС) или ticagrelor
90 mg два пъти дневно (за ОКС) за 12
месеца, последвани от монотерапия с
ASA за 12 месеца.
Първичната крайна цел (обща
смъртност и МИ) се наблюдава с честота 3.81% в групата с прием на ASA за
един месец и монотерапия с ticagrelor
за следващите 23 месеца и 4.37% в тази
на стандартна ДААТ за 12 месеца, последвана от ASA монотерапия за 12 месеца (р=0.073).
Не се наблюдава разлика и в честотата на разширена крайна цел с добавяне на обща смъртност, дефинитивна
тромбоза в стента и значимо кървене, както и по отношение на самостоятелната честота на общата смъртност.
Резултатите остават без промяна при
анализ в подгрупите с ОКС и стабилна ИБС. Значимите хеморагични инциденти са сходни в двете рандомизирани групи.
Придържането към терапията през
втората година е само 78% в групата с
ticagrelor монотерапия, докато в тази с
ASA комплайънсът е 93%. Това, разбира се, може да е повлияло резултатите.
Бета-блокерите не повлияват
смъртността, ако се прилагат след
първата година при пациенти с преживян МИ, както и при тези със стабилна
ИБС, без анамнеза за МИ. Резултатите са от пет-годишното проследяване
в големия регистър CLARIFY*, който
също демонстрира липсата на ползи по
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отношение на смъртността и от блокерите на калциевите канали (ССВ) (11).
В CLARIFY за период от осем месеца са включени 44 010 участници с
поне един от следните критерии: предшестващ МИ (>3 месеца), доказана
симптомна миокардна исхемия или ангиографска коронарна стеноза >50%.
На половината е изписан ВВ, а на останалите – ССВ.
В рамките на пет години не се наблюдава разлика в честотата на общата смъртност и на комбиниратата честота на сърдечносъдова смъртност и
МИ. При по-нататъшен анализ, който включва времето от настъпването
на МИ, се установява, че ВВ намаляват общата честота на смъртност, сърдечносъдова смърт и МИ при пациенти с МИ в рамките на една година, като
след този период допълнителни ползи
не се отчитат.

За ССВ не се установява подобна зависимост. След отчитане на влиянието
на допълнителни рискови фактори, авторите не установяват наличие на полза от приложението на ВВ и на СВВ,
спрямо липсата на подобна терапия.
Използването на компютърно-томографска ангиография (СТА), в добавка към стандартното поведение при
пациенти със стабилна ангина пектори (САП), намалява значително смъртността от ИБС и честотата на МИ в
рамките на пет години, без да увеличава броя на извършваните селективни
коронарни ангиографии (СКАГ) или
коронарни реваскуларизации.
Резултатите са от SCOT-HEART*
проучването, публикувани в New
England Journal of Medicine (12), с 4146
участници със САП, реферирани към
кардиологични клиники за диагностично уточняване, което включва
стандартно поведение или стандартно
поведение + СТА.
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Първичната крайна цел (смъртност
от ИБС или нефатален МИ до края на
петата година) се наблюдава с честота
2.3% в СТА групата спрямо 3.9% в контролната (р=0.004).
Провеждането на СКАГ и коронарна реваскуларизация в първите месеци на проследяването е по-често след
СТА, но до края на петата година разликата по този показател между двете
групи изчезва.
При болните с проведена СТА почесто се инициират превентивни мерки, както и антиангинозна терапия.
Общата и сърдечносъдовата смъртност
не се различават между групите.

Остър коронарен синдром
При пациенти с остър миокарден
инфаркт (ОМИ) и кардиогенен шок
рискът за смъртност или бъбречнозаместителна терапия до 30-ия ден е
по-нисък при перкутанна коронарна
интервенция (PCI) само на виновната артерия в сравнение с едномоментна PCI на повече коронарни артерии.
На края на първата година смъртността между двете групи не се различава,
показаха резултатите от проучването
CULPRIT-SHOCK* публикувани и в
New England Journal of Medicine (13).
Участниците са 706, с ОМИ с или без
елевация на ST сегмента (STEMI или
NSTEMI), с многоклонова коронарна
болест и кардиогенен шок, и са рандомизирани в двете споменати групи.
Първичната крайна цел (смъртност
или бъбречно-заместителна терапия до
30-ия ден) се наблюдава с честота 45.9%
след PCI само на виновната артерия и
55.4% след PCI на повече коронарни артерии (р=0.01). Разликата се дължи основно на увеличение на общата смъртност във втората група с 8%.
На края на първата година смъртността в двете групи е, съответно, 50
и 56.9%, като разликата е с гранична
статистическа значимост. Честотата
на повторен МИ не се различава: 1.7 и
2.1%, съответно.
Повторните реваскуларизации, обаче, са по-чести в групата с PCI само на
виновната артерия (32.3%) спрямо тази
с PCI на повече артерии (9.4%). Същото важи и по отношение на хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност (СН): 5.2% спрямо 1.2%, съответно.
Според авторите, дългосрочните
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резултати на CULPRIT-SHOCK затвърждават преимуществата на PCI само на виновната артерия, с опцията за
по-късна реваскуларизация на други
значими стенози, при пациенти с ОМИ
и кардиогенен шок.
За болните с ОКС без елевация на
ST сегмента, рутинното инвазивно
изследване до 12-ия час от диагнозата не подобрява прогнозата в сравнение с провеждането му два до три дни
по-късно. Изключение правят случаите с висок риск (GRACE score >140),
показаха резултатите от проучването
VERDICT*, публикувани в списание
Circulation (14).
2147 участници с клинично съмнение за ОКС
без ST елевация, с исхемични ЕКГ промени и/
или повишен тропонин са
рандомизирани на СКАГ в
рамките на 12 часа или 48
до 72 часа след диагнозата. В ранната група инвазивното изследване е проведено средно 4.7 часа след
рандомизацията, а в отложената – 61.6 часа.
Около 30% от пациентите нямат сигнификантни коронарни стенози. При тези, които имат, реваскуларизация е проведена по-често
при ранна (88.4%) отколкото при отложена СКАГ (83.1%). Проследяването е
4.3 години.
Първичната крайна цел (обща
смъртност, повторен МИ, хоспитализация за СН или за рефрактерна миокардна исхемия) не се различава в
двете рамена – съответно 27.5 и 29.5%.
При болните с висок риск (GRACE
score >140), обаче, които са около половината от изследваната популация,
ранният инвазивен подход дава предимства – първичната крайна цел намалява с 19%.
Рискът за МИ след ранна инвазивна стратегия (8.4%) се понижава съществено в сравнение с отложената
стратегия (11.2%), въпреки че, според авторите, тези резултати могат да
се приемат само като хипотеза-генериращи, в контекста на неутралната
първична крайна цел.
Цялостното впечатление от VERDICT,
коментирано в рамките на ESC конгреса е, че ранната инвазивна стратегия е

безопасна (усложненията в двете групи
са еднакви) и с предимства при пациентите с висок риск.
Нов ретроспективен анализ на
Шведския регистър SCAAR показа
липсата на ползи от предварителното насищане с P2Y12 инхибитори при
болни с НАП или NSTEMI (15). На миналогодишния ESC конгрес SCAAR
доказа същата зависимост при STEMI.
За последния анализ изследователите обхващат всички случаи с проведена PCI между януари 2010 и април 2018
година. След изключване на STEMI,
остават 69 211 пациенти, от които 14
093 са с НАП и 49 759 с NSTEMI.

Допълнително са изключени и тези, които не са получили ASA и при
които няма данни за тропонин. От останалата група 59 894 участници са
наситени предварително с P2Y12 инхибитор (ticagrelor или clopidogrel), а
4963 – не са.
Между тези две групи не се отчитат разлики по отношение на 30-дневната и едногодишната смъртност, както и в честотата на тромбоза в стента.
Усложненията, обаче, дефинирани като кървене и неврологични усложнения, са 7.7% след предварително насищане с P2Y12 инхибитори спрямо 6.1%
при липса на такова, като разликата е
статистически значима.
Така, на базата на резултатите от
SCAAR за липса на ползи и потенциални вреди, и съобразявайки се с основния лекарски принцип „първо да не се
вреди“, изглежда е разумно да изоставим рутинното предварително насищане с P2Y12 инхибитори на пациентите с ОКС. Трябва, обаче, да се отчете
и фактът, че ретроспективният анализ
на регистър няма същата тежест както резултатите, получени от рандоми-
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зирани клинични проучвания.
Спонтанните коронарни артериални дисекации (SCAD) са субдиагностицирани и недостатъчно разбрани. Те са причината за МИ при 24%
от жените на възраст </=50 години, но
често се пропускат при коронарна артериография, според анализ на данни
от Can SCAD – най-големият и първи
многоцентров регистър за SCAD.
Основната цел на този регистър е да
опише естествения ход на SCAD. Допълнително се анализира ефектът на
консервативния и инвазивния подход
при SCAD. Включени са 22 центъра
от Северна Америка. Участниците са
804, на възраст 52 години,
88.5% жени, от които 55%
в менопауза.
Презентацията е като STEMI в 29.7% от случаите и като NSTEMI – в
69.9%. Най-честият предразполагащ фактор е фибромускулната дисплазия
(31.1%). Преципитиращи
фактори са основно емоционалния стрес (50%)
и интензивния физически стрес (29%). Лявата
предна десцендентна артерия (LAD)
се засяга в 52% от случаите, а циркумфлескната артерия (LCx) – в 38%.
Лечението е консервативно при 86%
от болните, а при 12% е проведена
PCI (тя не е успешна в 30% от случаите). Повечето пациенти са изписани на
стандартна терапия за ОКС, включваща ДААТ, статин и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi).
Честотата на нежелани събития е
ниска (8.8%), с вътреболнична смъртност 0.1%, повторен МИ 4% и шок 2%.
До 30-ия ден смъртността е 0.1%, повторните МИ 6.1%, а реваскуларизациите са 2.7%. При перипарталната SCAD,
обаче, нежеланите събития са много
чести (20.6%).

Сърдечна
недостатъчност
Rivaroxaban в доза 2.5 mg два пъти дневно не намалява смъртността,
МИ и инсулта в сравнение с плацебо при пациенти с влошена хронична
СН с понижена фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК) и с ИБС,
но без предсърдно мъждене (ПМ), по-
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казаха резултатите от проучването
COMMANDER HF*, публикувани и в
New England Journal of Medicine (16).
СН е протромботично състояние,
свързано с активиране на тромбиновите пътища, което е лош прогностичен
белег. Идеята на COMMANDER HF е,
че rivaroxaban – инхибитор на фактор
Ха – би редуцирал производството на
тромбин и би подобрил прогнозата при
болни с влошаване на СН и подлежаща ИБС.
5022 участници с посочената характеристика, с ФИ </=40%, с увеличени
плазмени концентрации на натриуретични пептиди и без ПМ са рандомизирани на rivaroxaban 2.5 mg два пъти
дневно или на плацебо към стандартната терапия за СН, след епизод на
влошаване на проявите на СН.
Първичната крайна цел е обща
смъртност, МИ и инсулт. Крайна цел
за безопасност е кървенето – фаталното или на критично място с потенциал
за трайно инвалидизиране. Проследяването е 21.1 месеца.
Първичната крайна цел не се различава между групите: 25% на фона
на rivaroxaban спрямо 26.2% на плацебо. Общата смъртност също не показва значима разлика, както и комбинацията от сърдечносъдова смъртност и
рехоспитализации по повод СН. Крайната цел за безопасност се наблюдава
при 18 болни на терапия с rivaroxaban
и при 23 в контролната група.

Инфекциозен ендокардит
При пациенти с инфекциозен ендокардит (ИЕ) на левите сърдечни клапи,
които са в стабилно състояние, преминаването към перорална антибиотична терапия не е по-малко ефективно
(noninferiority) в сравнение с интравенозната терапия, показаха резултатите
от проучването POET*, публикувани и
в New England Journal of Medicine (17).
ИЕ на левите сърдечни клапи обикновено се лекува с венозни антибиотици за период до шест седмици, което е
свързано с дълъг болничен престой и
висока цена на лечението.
В POET 400 участници в стабилно състояние с ИЕ на левите сърдечни клапи, причинен от streptococcus,
Enterococcus faecalis, Staphylococcus
aureus
или
коагулазо-негативни
staphylococci, и лекувани с венозни ан-
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тибиотици за поне 10 дни, са рандомизирани да продължат интравенозното
лечение или да преминат на перорален
антибиотик.
По възможност, болните от пероралната група са дехоспитализирани и
продължават лечението си в извънболнична обстановка. Първичната крайна
цел е комбинация от обща смъртност,
непланирана сърдечна хирургия, емболични инциденти или релапс на бактериемия с първичния патоген за периода от рандомизация до шест месеца
след приключване на антибиотичното лечение.
След рандомизация антибиотичното лечение завършва за 19 дни в интравенозната група и за 17 дни в пероралната. Първичната крайна цел се
наблюдава с честота 12.1% на фона на
интравенозни антибиотици и 9% при
пероралните, което изпълнява критериите за noninferiority.

Интервенционална
кардиология
Радиалният достъп при пациенти с ОКС е свързан с по-добра прогноза в сравнение с феморалния, показаха
дългосрочните резултати от изследването MATRIX*, публикувани в списание Lancet (18).
MATRIX се състои от три рандомизирани клинични проучвания при
популация с ОКС, касаещи достъпа,
антитромботичната терапия и продължителността на лечението.
Сравнението на достъпа при повече
от 8400 участници показва, че на първата година, както и на първия месец,
честотата на МАСЕ е сходна, но общата честота на клинични инциденти,
което включва МАСЕ и голямо кървене не-свързано с аорто-коронарен байпас (CABG), намалява с 13% при използване на радиален в сравнение с
феморален достъп.
В антитромботичното проучване 7213 пациенти със STEMI и провеждане на PCI са рандомизирани на
bivalirudin или на хепарин с или без
гликопротеин (GP) IIb/IIIa инхибитор.
Едногодишното продължение на изпитването потвърждава резултатите
до 30-ия ден и показва, че bivalirudin
не дава предимство за редукция на
исхемичните и на комбинацията от
исхемични и хеморагични инциденти,
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независимо от достъпа.
Самостоятелната честота на кървенето, обаче, е значително намалена
на фона на bivalirudin. Наблюдава се
и тенденция към понижение на смъртността, но с гранична статистическа
значимост.
Честота на МИ не се различава между групите, но дефинитивната тромбоза в стента е по-честа при лечение с
bivalirudin в сравнение с хепарин с или
без GP IIb/IIIa инхибитор
При пациенти с de novo стенози в
малки по калибър коронарни артерии покритите с медикамент балони
(DCB) осигуряват сходни резултати
спрямо втора генерация медикаментизлъчващи стентове (DES), според
резултатите от BASKET-SMALL 2*,
публикувани в списание Lancet (19).
То включва 758 участници с индикации за PCI и de novo стенози в коронарни артерии с диаметър от 2 до 3
mm. След успешна предилатация (без
лимитиращи кръвотока дисекации и
без резидуална стеноза >30%) болните
са рандомизирани на ангиопластика с
DCB или DES. ДААТ се прилага за четири седмици след DCB, за шест месеца след DES при стабилна ИБС и за 12
месеца след DES при ОКС.
Повечето пациенти са със стабилна ИБС (около 70%), близо 15% имат
NSTEMI, 12% - НАП и малък брой –
STEMI. Проучването доказва заложената хипотеза – noninferiority за DCB
спрямо DES по отношение на едногодишната честота на МАСЕ (сърдечна
смърт, МИ и реваскуларизация на таргетния съд). Индивидуалните компоненти на крайната цел също не се различават съществено между групите.
Използването на DCB е безопасно –
не са наблюдавани случаи на остро затваряне на съда и честотата на тромбоза в стента, както и големите епизоди
на кървене са сравними с тези на фона на DES. Определено предимство на
DCB е краткия период на ДААТ.
DCB са с доказана ефективност и
безопасност за лечение на in-stent рестеноза в обикновените метални стентове (BMS) или DES. Сега резултатите
от BASKET-SMALL 2 дават алтернатива и за третиране на de novo лезии в
малки съдове, където използването на
DES е лимитирано от честотата на instent рестеноза.

КО Н Г Р Е С И
След
транскатетърно
аортно
клапно имплантиране (TAVI) мъжкият пол, умерената към високостепенна бъбречна недостатъчност, ПМ
и използването на антикоагуланти са
независими предсказващи фактори за
смъртност при тригодишно проследяване в големия френски регистър –
FRANCE-TAVI (20).
В него са включени 11 469 участници с проведена TAVI между 2013 и
2015 година, на средна възраст 82.8 години. От тях 83.3% са изписани на терапия с ASA,
44.5% - на ДААТ с ASA и
clopidogrel, а само 2.9% - на
ДААТ и орален антикоагулант.
Общо, около една трета
са на терапия с орален антикоагулант, 71% от тях са
с ПМ. Болните на антикоагулантна терапия са с повече оплаквания, по-висок
риск и по-често с хронично бъбречно заболяване
(ХБЗ).
Мъжете са с 63% по-висок риск за
смъртност до третата година в сравнение с жените. Други предиктори за
повишена смъртност са наличието на
умерена към напреднала бъбречна недостатъчност и на ПМ, както и употребата на орални антикоагуланти, която
увеличава риска с 18%. Използването на достъп за TAVI, различен от феморалния и наличието на диабет също
увеличават този риск.
Парадоксално, използването на
орални антикоагуланти намалява съществено риска за хемодинамична
дисфункция на биопротезите, показват данни от подпроучване с ехокардиографско проследяване на част от пациентите.
Резултатите от проучването са
предварителни. В момента текат няколко рандомизирани клинични изпитвания, които търсят отговор на
въпроса за оптималния антитромботичен режим след TAVI. Настоящите ръководства препоръчват ДААТ за три
до шест месеца след TAVI, като няма
индикации за орална антикоагулантна
терапия при липса на ПМ.
При болни с високостепенна вторична
митрална
инсуфициенция
смъртността и непланираните хоспи-

тализации по повод СН за една година не се променят след провеждане на
перкутанна митрална клапна пластика. Разочароващите резултати са
от MITRA-FR*, публикувани в New
England Journal of Medicine (21).
Участниците са 304, с високостепенна вторична митрална инсуфициенция
(дефинирана като площ на ефективния
регургитационен отвор >20 mm2 или
регургитационен обем >30 ml), ФИ на
ЛК между 15 и 40%, и с прояви на СН.

Те са рандомизирани на перкутанна
митрална клапна пластика с устройство MitraClip (Abbott) в добавка към
медикаментозна терапия (интервенционална група) или на самостоятелна медикаментозна терапия (контролна група).
Първичната крайна цел (смъртност или непланирана хоспитализация
по повод СН) се наблюдава с честота 54.6% в интервенционалната група
и 51.3% в контролната група. Общата
смъртност е, съответно, 24.3 и 22.4%.
Хоспитализациите по повод СН – 48.7
и 47.4%, съответно. Разликите между
групите не са съществени.
Проведените подгрупови анализи на базата на възраст, функционален клас, наличие на коморбидности,
изходна ФИ и изходна площ на регургитационния отвор също не показват
предимство на MitraClip.
По време на процедурата са регистрирани пет случая на съдови усложнения, налагащи хирургия или кръвопреливане, два случая на сърдечни
емболи и два на сърдечна тампонада. Близо половината от пациентите
са третирани с един клип, 45% получават два клипа, а 9% - три или повече клипа.
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MitraClip е одобрен в Европа и Северна Америка за лечение на първична митрална инсуфициенция на базата на резултати от проучвания,
фокусирани върху пациенти с дегенеративна митрална инсуфициенция.
Европейското ръководство дава препоръки клас IIb с ниво на доказателственост С при болни с вторична митрална регургитация, които остават
симптомни въпреки оптималната медикаментозна терапия.
Резултатите
потвърждават това, което знаехме
и от преди: лошата прогноза при пациентите с високостепенна
вторична
митрална инсуфициенция
зависи повече от подлежащата кардиомиопатия, отколкото от самата митрална регургитация.
Затова, въпреки намаляването на степента на митралната инсуфициенция,
перкутанната пластика на
митралната клапа не оказва ефект върху смъртността и честотата на хоспитализациите.

Сърдечна хирургия
При пациенти, подложени на сърдечна хирургия, с умерено висок или
висок периоперативен риск, рестриктивната стратегия към трансфузията на еритроцитна маса е с подобна ефективност спрямо либералната
стратегия по отношение на комбинираната честота на обща смъртност,
МИ, инсулт или нововъзникнала бъбречна недостатъчност с необходимост от диализа в рамките на шест месеца след хирургичната намеса.
Резултатите, публикувани в New
England Journal of Medicine (22), са от
проучването TRICS* III, с 5243 участници. Рестриктивната стратегия
включва хемотрансфузия при хемоглобин <75 g/l, а либералната – при хемоглобин <95 g/l интраоперативно или
постоперативно в реанимация, или <85
g/l извън реанимационното отделение.
Честотата на първичната крайна цел
(обща смъртност, МИ, инсулт или нововъзникнала бъбречна недостатъчност с необходимост от диализа) на
шестия месец след кардиохирургия е
17.4% в рестриктивната и 17.1% в либе-
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ралната група – без съществена разлика между двете рамена и критериите за
non-inferiority са изпълнени).
Смъртността е 6.2% на фона на рестриктивна и 6.4% на фона на либерална хемотрансфузионна стратегия. Честотата на индивидуалните компоненти
на първичната крайна цел, както и на
посещенията в спешно отделение, повторни хоспитализации и коронарни реваскуларизации също не се различава.
Десетгодишно проследяване показа, че използването на два артериални графта с вътрешната торакална
артерия (ITA) при хирургична коронарна реваскуларизация не носи предимства пред един артериален графт,
комбиниран с венозни графтове и/или
графт от радиална артерия, показаха
резултатите от проучването ART* (23).
Вече знаем, че едногодишните и
петгодишните резултати от ART не
показаха разлика по отношение на
смъртността и комбинираната честота на смъртност, МИ и инсулт при 3102
участници, рандомизирани на униили билатерално ITA графтиране между 2004 и 2007 година.
Разлики нямаше и в честотата на
голямо кървене и на повторните реваскуларизации, но при билатерално
графтиране бяха наблюдавани повече
инфекции на стерналната рана.
Десет години след рандомизацията, смъртността и комбинираната първична крайна цел продължават да са
сходни между двете групи. Трябва да
се отчете фактът, че 22% от пациентите, рандомизирани на един ITA графт,
получават и втори артериален графт –
основно радиална артерия. Освен това,
14% от рандомизираните на билатерално ITA графтиране в крайна сметка получават един ITA графт.
При допълнителен анализ, който
сравнява стратегията с един артериален графт с тази с повече от един артериален графт (често радиална артерия), смъртността на 10-ата година
значително се понижава след използване на повече от един артериален
графт – понижение с 19%, както и честотата на първичната крайна цел – редукция с 20%.
При сравнение между хирурзи с помалко и повече от 50 билатерални ITA
процедури годишно, пациентите на
по-опитните хирурзи показват по-до-
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бра преживяемост и по-ниска честота
на първичната крайна цел. В тази под
група (оперирани от хирурзи с по-голям опит) билатералното ITA графтиране намалява смъртността на 10-ата
година от проследяването.

Други
При пациенти с транстиретинова
амилоидна кардиомиопатия (КМП),
приложението на tafamidis е свързано с понижение на общата смъртност
и хоспитализациите поради сърдечни
причини, забавяне на влошаването на
функционалния капацитет и качеството на живот в сравнение с плацебо,
показаха резултатите от проучването ATTR-ACT*, публикувани и в New
England Journal of Medicine (24).
Транстиретиновата
амилоидна
КМП се причинява от отлагане на депозити от транстиретинови амилоидни фибрили в миокарда. Депозиране
се наблюдава, когато дивият тип или
вариантният тип на трантиретин станат нестабилни и си нарушат формата.
Tafamidis (Vyndaqel, Pfizer) се свързва с транстиретина, стабилизира го и
предотвратява дисоциацията на тетрамера и амилоидогенезата.
ATTR-ACT е многоцентрово, международно, двойно-сляпо, плацебоконтролирано, фаза 3 проучване, в
което 441 участници с трантиретинова амилоидна КМП са рандомизирани
в съотношение 2:1:2 на tafamidis 80 mg,
tafamidis 20 mg или плацебо и са проследени 30 месеца.
Установява се, че tafamidis значително понижава общата смъртност с
30% - от 42.9% в контролната група на
29.5% в тази с tafamidis (p<0.001). Честотата на сърдечносъдовите хоспитализации намалява с 32% - от 0.7 годишно на фона на плацебо до 0.48 на
година при лечение с tafamidis.
На 30-ия месец приложението на
tafamidis е свързано също така с помалка степен на понижение на изминатото разстояние при шест-минутния
тест с ходене и с по-малко влошаване на функционалния статус, оценен според въпросника Kansas City
Cardiomyopathy Questionnaire–Overall
Summary (KCCQ-OS) (p<0.001). Честотата и типовете на странични ефекти
не се различават между двете изследвани групи.
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Резултатите от това проучване са
от огромно значение, тъй като предлагат вариант за лечение и надежда за пациентите с транстиретинова амилоидна КМП – заболяване, за което досега
липсваха приемливи терапевтични опции. Без лечение преживяемостта на
тези болни е едва две и половина години след поставянето на диагнозата.
Пациенти с хронична СН, без данни за депресия, имат полза от телемониториране към стандартната
терапия, показаха резултатите от проучването TIM-HF2*, публикувани в
списание Lancet (25).
При повече от 1500 участници, проследени за една година, броят на загубените дни по повод непланирана
сърдечносъдова хоспитализация или
поради смърт (първична крайна цел) се
понижават значително в групата с телемониториране спрямо контролната група. Общата смъртност намалява значително на фона на телемониториране, но
сърдечносъдовата не се повлиява.
Болните са без значима депресия, с
функционален клас по NYHA II или
III и хоспитализирани по повод СН
през последните 12 месеца. Тези, които са включени на телемониториране, получават апарати за измерване на
АН, тегло, кислородна сатурация и за
провеждане на ЕКГ, както и мобилен
телефон за връзка с телемониториращия център при спешни състояния.
Те получават начални инструкции
от медицинска сестра и се проследяват
чрез месечни телефонни обаждания.
Всеки ден участниците изпращат дан
ните от посочените измервания към
телемониториращия център. И в двете групи пациентите провеждат кардиологичен преглед на трети, шести и девети месец.
Центърът за телемониториране работи без прекъсване 24 часа на ден, седем дни в седмицата и в тясна връзка
с общопрактикуващия лекар и кардиолог. Трябва да се отбележи, че в резултат на анализираните данни са
инициирани някои потенциално животоспасяващи хоспитализации.
Хората, които имат множество и
дълбоки бръчки на челото, повече от
типичното за тяхната възраст, имат
повишена сърдечносъдова смъртност.
Това би позволило лесна, ефективна и
евтина оценка на риска за ССЗ, иден-
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КО Н Г Р Е С И

тифициране на хора с повишен риск и
наблягане върху промяната на начина
на живот към по-здравословен.
Резултатите са на базата на проучване, в което се оценяват хоризонталните бръчки на челото, при 3000 здрави участници на възраст 32, 42, 52 и
62 години в началото на изследването. Оценява се дълбочината и броя на
бръчките (оценка от 0 – липса на бръчки до 3 – множество дълбоки бръчки) и
кохортата се проследява за 20 години.
През този период 233 от наблюдаваните умират по различни причини,
15.2% от тях с оценка за бръчки 2 или
3, 6.8% с оценка 1 и 2.1% са без бръчки. Хората с оценка за бръчки 1 имат
малко по-висок риск за сърдечносъдова смърт в сравнение с тези без бръчки, а при тези с оценка 2 или 3 рискът
за смърт се увеличава 10 пъти в сравнение с хората без бръчки.
Излизането в отпуск удължава
живота, според данни от проучване
с 40-годишно проследяване публикувани в Journal of Nutrition, Health &
Aging (26).
Включени в Helsinki Businessmen
Study през 1974 и 1975 година са 1222
мъже на ръководни административни
длъжности, родени между 1919 и 1934
година и с поне един рисков фактор за
ССЗ (тютюнопушене, АХ, дислипидемия, нарушен глюкозен толеранс, наднормено тегло).
Участниците са рандомизирани в
група с интервенция или в контролна група за пет години. Интервенцията включва устни и писмени съвети на
всеки четири месеца за аеробна физическа активност, здравословно хранене, постигане на нормално телесно тегло и отказ от тютюнопушене.
Когато съветите за здравословен начин на живот не са достатъчно ефективни, мъжете в интервенционалната
група получават антихипертензивни
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медикаменти (бета-блокери и диуретици) и антилипемична терапия (clofibrate
и probucol). Хората от контролната група получават обичайните грижи и не се
срещат с изследователите.
Настоящият анализ включва проследяване до 40 години, като се
включват и данни за работни часове,
време за сън и за отпуск. Установява се, че до 2004 година смъртността
е по-висока в групата с интервенция,
а между 2004 и 2014 година рискът се
изравнява в двете групи.
Интересно е, че по-кратките отпуски са свързани с повишения риск
за смърт в интервенционалното рамо – използването на три или по-малко седмици отпуск годишно увеличава
смъртността с 37% за периода от 1974
до 2004 година. В контролното рамо
продължителността на отпуската не
оказва влияние върху смъртността.
доц. д-р Яна СИМОВА1
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