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11.06.21г. : Мъж на 56г. доведен на преглед от приятелката си…

�Астено-адинамия
� “Прилошаване“ с причерняване пред очите
� Тежест в гърдите при усилие
�Отоци от повече от 6 месеца
� Епизод на гръдна болка през миналото лято???
�Не е приемал медикаменти
�Пушач

Не съм боледувал досега…



Преглед и ЕКГ 

NTA 200161 

�  ШВЗ на 4-5 см
�    Белодробен застой  
�    РСД, СЧ 85, Т3 галоп
�    Холосистолен шум 3/6 ст
�    АН 140/100
�    Черен дроб на 3-4 см
�    Масивни отоци



ЕхоКГ

NTA 200161 

https://docs.google.com/file/d/1bPgmbIX6TqBQfwfwmqZC9-1TWrncQE-D/preview
https://docs.google.com/file/d/1j6jUQS5dun_M01wr9Ls8vKWvJE-UV5oo/preview
https://docs.google.com/file/d/1K7ToLHWrdwKupsaMO3rq5Jw-gnwnNUe-/preview


Пациентът бе приет по спешност 

NTA 200161 



Лаборатория и рентген

• Hb 140g/l
• sCr 68  
• eGFR 101 ml/min
• ASAT, ALAT – норма
• Na, K – норма
• CK, CK-MB, TnI - норма
• UA 359 mmol/l
• CRP 3,02 mg/l
• D-dimer 0,393
• КАП – sO2 90 %
• NTproBNP 4322 pg/mL

24ч. Холтер ЕКГ: Без значима камерна ектопична 
активност, без епизоди на ПМ



Вероятна диагноза

•Обширен миокарден инфаркт – долно-латерален? с неизвестна 
давност

•Исхемична дилатативна КМП
•Вторична високостепенна МР (исхемична)
•Умерена ТР
•Вторична пулмонална хипертония

NTA 200161 



Лечение? м.06.21г…..в очакване на новия GL

NTA 200161 



Всяко забавяне в терапията коства години живот… 



Лечение и ход на заболяването

•Фуроземид и.в
•Бизопролол 2,5 мг …5 мг
•С/В 24/26 мг 2х1/2 …2х1 табл. 
•Еплеренон 25 мг 
•Хепарин
•Аспирин
•Розувастатин 20 мг 

• Бързо повлияване на оточния 
синдром

• Без ритъмно-проводни нарушения
• Без епизоди на гръдна болка
• Стабилна хемодинамика
• Бързо субективно подобрение
• Болничен престой : 11-16.06.21г. 

Насочен за СКАГ в неотложен порядък 



СКАГ 
• Десен тип циркулация
• LCA: LM – без стенози
• LAD – проксимална 70% стеноза, субтотална оклузия на RD-I.
• RCx – дифузно атонична, в средна трета – хронична тотална оклузия, ретроградно 

пълнене през колатерали от LAD
• RCA – проксимална хронична тотална оклузия , антеградно пълнене на средна и 

дистална RCA през автоколатерали
Трисъдова болест Високостепенна МР



Обсъден с кардиохирург

Няма ли друго решение…
Ще издържа ли операцията…

Миокардна сцинтиграфия 
за витален миокард

LVAD Трансплантация





2 седмици от началото на лечението

• Без симптоми
• Без отоци
• NYHA I клас
• Иска да се връща на работа 
• Към терапията добавен Дапаглифлозин 10 мг 
• Насочен за повторна СКАГ с оглед интервенционална реваскуларизация

https://docs.google.com/file/d/1cIlolAk6sy3VC2PjxY_1V0G9p4YEQrjD/preview
https://docs.google.com/file/d/1Wi4FK1m7gOt5EZwaujkMSoe5m5wk4a7i/preview
https://docs.google.com/file/d/1jeL4_Iq0FCAtBzk_TXQXaMGs1z64A30d/preview


Какво се случи по нататък 

•PCI на D2 с DES x 1, PTCA на LCx 9 (м.07.21г)
•PCI с имплантация на DES x 1 в LCx към OM1 (м.08.21г)
•PCI на RCA с имплантация на DES x 3 (м.09.21г)

• Без епизоди на влошаване
• Стриктно придържане към четворната терапия за СН
• Постепенно намаляване на диуретика до 2 табл. седмично
• Води пълноценен живот



Какво знаем от PIONEER HF?

• Безопасен и добре толериран при de novo пациенти 
с ОСН

• Сигнификантно намаляване на NT-proBNP 
• Намалява риска от ССС и рехоспитализации за СН
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PROVE-HF: Концентрация на NT-proBNP
Времева 
точка N

медиана 
NT-proBNP 
(25th, 75th 

percentile), pg/mL

Baseline 760 816 (332, 1822)

Day 14 754 528 (226, 1378)

Day 30 740 546 (211, 1321)

Day 45 734 514 (192, 1297)

Month 2 721 535 (210, 1299)

Month 3 719 488 (211, 1315)

Month 6 699 473 (179, 1163)

Month 9 659 444 (170, 1153)

Month 12 638 455 (153, 1090)

Какво знаем от PROVE – HF ?

• Early LV unloading
• Бърза и значима редукция на NT-proBNP
• Обратно ЛК ремоделиране



Какво знаем от PRIME ?

• Намаляване размера на EROA 
• Намаляване на RegVol
• Намалена по степен вторична митрална регургитация



Какво ни казват препоръките?

NTA 200161 



Контролен преглед 29.09.21

•АН 132/80, СЧ 56/мин
•Без отоци
•Лаб. тестове - норма
•NTproBNP 3007 pg/mL
•NYHA I ФК
•ARNi + ББ+ МRА + SGLT2

NTA 200161 

https://docs.google.com/file/d/1LBJ84RGUaliXsO-5PSSE0fp4GS2CYjrV/preview
https://docs.google.com/file/d/1O7983XtWbmHLAbg-bauKnsML-f5XRcQ9/preview
https://docs.google.com/file/d/1WQjz-IYC__sYf3qixTGqKwAiBH1QlR_R/preview


Какво научихме от нашия пациент…

• Безопасно и ефектно стартиране на С/В при наивни 
пациенти с декомпенсирана СН

• Бърза хемодинамична стабилизация в рамките на 10-14 дни
• Early LV unloading
• Намаляване на вторичната МР
• Постепенна редукция на NT-proBNP
• Обръща посоката на терапевтичната стратегия !!!
• Спасява живот
• ARNi + ББ+ МRА + SGLT2 - as soon as possible! 



It’s time to live…


