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Честота на КБС при болни 
със СН

NHANES I:
КБС е с най-висок 
популационен 
атрибутивен риск 
за СН - 62% 



Дефиниция на ЛК ремоделиране 
За първи се споменава от Pfefer JM, Pfefer MA, и Brauwald E през 1985 

г. при експерименти с плъхове и Captopril 

 Circ Res 1985;57:84-95
Комплексен процес, който включва: 

► Промени в геометрията на ЛК (дилатация, сферичност, изтъняване 
на стената)

► Промяна в еластичността и втвърдяване на ЛК стена

► Епигенетични 

► Молекулярни

► Функционални промени

► В кардиомиоцитите и в други клетки на сърцето

► В инфарктната зона и в отдалечени витални зони

Cohn J, et al. J Am Coll Cardiol 2000;35:569-582.



Три зони на ЛК след МИ:

► Инфарктна зона – без перфузия, с 
деградация на екстрацелуларния 
матрикс, инвазия на инфламаторни 
клетки и индукция на биоактвни 
пептиди и цитокини, за да се 
образува цикатрикс;

► Гранична зона – добре 
перфузирана, метаболитна 
амалгама от инфламаторни клетки, 
фибробласти и жизнени миоцити. 
Място на експанзия на инфаркта.

► Отдалечената зона – от милиметри 
до сантиметри, добре 
перфузурана, с миоцитна 
хипетрофия и интерстициална 
фиброза.

Dixon JA, Spinale FG.  J Nucl Med 2010; 51 (Suppl 
1):102S-106S

Seropian  IM, et al. J ACC 
2014;63(16):1593-1603.



Фази в развитие на фиброза на 
миокарда след ОМИ

Med. Sci. 2021, 9, 16.doi.org/10.3390/medsci9010016



Патофизиология на ЛК ремоделиране след 
ОМИ 

Две фази на ЛК ремоделиране:

► Ранна (<72 часа от ОМИ) – експанзия на 
инфаркта – Изтъняване на стената и 
повишаване на стресa   върху ЛК стена

► Късна (≥ 72 часа) – ЛК глобално – дилатация, 
геометрия (сферичност) и хипертрофия в 
опит да нормализира стреса върху ЛК стена.

MGSJ Sutton, N Sharpe. Circulation 2000;101:2981-2988



Патофизиология на ЛК ремоделиране след 
ОМИ 

MGSJ Sutton, N Sharpe. Circulation 2000;101:2981-2988



Процеси, които настъпват при ЛК 
ремоделиране след МИ

Удължаване на кардиомиоцитите
Изтъняване на ЛК стена
Инфарктнa експанзия
Възпаление и реабсорбция на некротичните тъкани
Образуване на цикатрикс
Продължаваща експанзия на инфарктната зона
Дилатация и преформиране в сферична на ЛК
Миоцитна хипертрофия
Продължаваща загуба на миоцити (апоптоза)
Ексцесивно натрупване на колаген в сърдечния 
интерстициум

Cohn J, et al. J Am Coll Cardiol 2000;35:569-582



Патофизиологични промени в отговор 
на исхемична увреда на миокарда

Непосредствена систолна и диастолна дисфункция
• Спонтанно обратима- зашеметен миокард
• Обратима след възстановяване на кръвотока – хиберниращ миокард
• Необратима (миокардна некроза/апоптоза)
Образуване на свободни кислородни радикали

• Съдействат за исхемичната миокардна увреда, особено по време на реперфузия; също са 
важни при патогенезата на СН

• Предизвикват оксидативен стрес, който е тясно свързан с различни цитокини, като TNF, 
миоцитната апоптоза и камерното ремоделиране
Повишена неврохуморална активност

• Активиране на адренергичната система рано при СН води до повишени нива на 
норепинефрин в сърцето, който първоначално подпомага отслабващото сърце
Продължаващата активация на неврохуморалната система става вредна за сърцето и води 
до:

• Ексцесивна вазоконстрикция
• Обемно обременяване
• Продължаващо влошаване на сърдечната функция
• ЛК ремоделиране
Повишените плазмени нива на норепинефрин и на РААС корелират с прогнозата при СН



ЕПИДЕМИОЛОГИЯ:
► TRACE:

► Около 40% са развили ЛК систолна дисфункция, от тях – 74% са развили клинични белези 
на СН.

► Само 30% са имали ЛКСД и СН, а 24% са били с белези на СН при липса на ЛКСД.

► 64% са развили ЛКСД или СН през първите дни от ОМИ.

Køber L, et al. N Engl J Med 1995; 333 (25): 1670–1676
► GISSI-3Echo подпроучване:

►  на 24-48 ч и при изписване ТДОЛК е: намалял в 26%, без промяна в 23% и се е увеличил 
леко при 32%, значимо увеличение с >20% при 19% (тежка ранна дилатация).

► Между дехоспитализация и 6-ти мес. след ОМИ ТДОЛК е: намалял при 31%, стабилен 
25%, леко се е повишил при 26% и значимо се е повишил с >20% при 16% (тежка късна 
дилатация).

► Ранното ЛК дилатиране не предсказва последваща дилатация и дисфункция, докато 
късното ремоделиране се асоциира с последващо влошаване на функцията.

► Промените в QRS корелират с големината на инфаркта и ЛК функция, Т-вълната неясно 
значение; нормализирането  на негативна Т-вълна корелира с подобрение в нарушената 
кинетика на стените, докато липса на промяна или поява на нови негативни Т-вълни  
предсказва прогресивно влошаване на ЛК функция.

Giannuzzi P, et al. Am Heart J 2001; 141(1):131–138
Bosimini E, et al. JACC 2000; 35 (1): 127–135 



Роля на Aldosterone при ССЗ

McMahon EG. Current Opinion Pharmacol. 2001;1:190-196.
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Роля на адренални стероиди в отговор на 
стрес
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Ефекти на кортикостероиди и 
алдостерон при норма и след МИ

Declaire C, et al. Kidney International (2000) 57, 
1346–1351



Доказателства за роля на Aldosterone 
за миокардна фиброза

Weber K и сътр. през 
1990 г. за първи път 
установяват ролята 
на Аldo за миокардна 
фиброза при 
експеримент с 
плъхове и 
реноваскуларна 
хипертония. 

RHT- РВХ;  AL – Aldo infusion; CVF – колагенова 
фракция Circ Res 1990 

Dec;67(6):1355-64.



Терапевтично повлияване на ЛК 
ремоделиране след МИ
► Реперфузия – ранната намалява миокардната 

увреда (“златен час”)
► Повлияване на повишеното ЛК и ЛП налягане – 

нитрати (противоречиви резултати); диуретици; 
бета-блокери; РАС инхибитори

► Намаляване на инфарктна експанзията, ЛК 
дилатация и хипертрофия, фиброза
► АСЕ-И/АРБ
► Бета-блокери
► МРИ

► Стволови клетки



Ефект от инхибиране на РАС за 
намаляване на ЛК ремоделиране

Sharpe N, et al. Lancet. 1988;1:255–259
Sharpe N, et al. Lancet. 1991;337:872–876.



Ефект на Spironolactone върху 
ЛК ремоделиране след МИ

Wu C, et al. World J Emerg Med 
2013;4(1):48–53

Рандомизирано клинично изпитване на 
528 болни с ОМИ  със ST-елевация, 
лекувани за 1 година със  Spironolactone 
20 mg po или  стандартна терапия.
Ефекти върху ЕхоКГ показатели на ЛК и 
ЛП



Корелация между абсолютната 
промяна (1мес-изходна) в иЛКТДО и 

PIIINP като маркер на миокардна 
фиброза след МИ

Hayashi M, et al. Circulation 2003;107:2559-2565

○, MRA; •, без MRA. 
PIIINP - Procollagen III aminoterminal propeptide 

Двойно сляпо проучване при 150 болни с ОМИ със ST-елевация, първоначално 
лекувани с 200 mg canrenoate, iv МРА, след което от ден 1 75 лекувани със 
Spironolactone 25 mg po за 1 мес. или стандартна терапия.



Ефект на Eplerenone и Trandolapril  
върху ЛК ремоделиране и фиброза 
след ОМИ при плъхове 

Fraccarollo D, et al. JACC 2003; 42: 
1666-72 



Eplerenone и ЛК ремоделиране

► 100 болни 1-14 дни след ОМИ

► Средна възраст 58,9±12 год., 77% мъже

► 24 седм. лечение с Eplerenone или плацебо

► СМР за ЛК ремоделиране; ММР-2 и ММР-9

► иТСЛКО намалява с 6.1±2.7 ml/m2, иТДОЛК намалява със 7.5±3.4 
ml/m2, без промяна във ФИ

► Спадане на ММР-2 и покачване на ММР-9 след 24 седм. лечение

Weir RAP, et al. Am Heart J 2009; 157 (6): 
1088-1096



Eplerenone и ЛK дисфункция
REMINDER - проучване на 1012 болни със STEMI без СН
Първична цел: ССС, рехоспит или ↑ хосп. или ФИ<40% или ↑ BNP на 1 
мес.
Еplerenone или плацебо 24 ч от началото; средно 10.5 мес наблюдение

HR за високо BNP/NT-proBNP 0.60; 95% CI, 0.45–0.79;
P < 0.0003 

Нежелани странични реакции, които довели до спиране на лечение:
5.5% с/у 4.8%, Р=0.48 Montalescot G, et al. Eur Heart J 2014, 35 (34): 
2295-2302



Заключение:

► ЛК ремоделиране след ОМИ започва рано 
след миокардната увреда и е процес с 
промяна в морфология и функция на ЛК, с 
неблагоприятна прогноза.

► Множество фактори участват в този 
комплексен процес.

► Алдостеронът играе ключова роля във 
процесите на фиброза, дилатация и 
хипертрофия.

► Блокирането на МР води до намаляване на 
ремоделирането при животни и хора.


