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Паспортни данни и анамнеза

■ Мъж

■ 78 години
■ С оплаквания от лесна уморяемост и задух от около 5 дни.
■ За същия период мерил високи стойности на АН до 170/90 

mm/Hg.



Предходни заболявания

■ 2013 г. –преден МИ с проведена първична перкутанна коронарна 
интервенция.

■ В последващите 5 години проведени неколкократни перкутанни коронарни 
процедури на LAD и RCA.

■ От 2010 г. – рецидивиращо ПМ, като през 2017г. двукратно е проведена 
радиофреквентна аблация – без рецидиви от тогава.

■ До момента без прояви на СН.



Терапия в дома

■ Бизопролол 2х2.5 мг сутрин
■ Валсартан 80 мг сутрин
■ Розувастатин 10 мг вечер
■ Клопидогрел 75 мг сутрин
■ Апиксабан 2 х 2.5 мг



ЕКГ при постъпване
RR  160/100 mm/Hg



Лабораторни изследвания

ПКК, Бъбречна, 
чернодробна функция, 
йонограма, 
коагулационен статус – в 
норма

Липиден статус :
HDL -1.24 mmol/l
LDL – 3.11 mmol/l
Триглицериди – 1.32 
mmol/l

NT-proBNP  600 pg/mL



Рентгенографи
я на гръдна 
клетка



Ехокардиография
■ ЛК Simpson : ТДО 138 мл , ТСО 52 мл, ФИ 62%
■ МКП 19 мм, ЗСЛК 12 мм
■ ДК ТДР 25мм
■ Аортен корен 34 мм, Възходяща аорта 35 мм
■ ЛП oбем 31 мл/м2

■ Митрална регургитация 2-ра степен, централен джет
■ Митрален кръвоток : E 45 cm/s, A 90 cm/ s, E/A 0.5
■ ТД – е‘ 7 cm/ s
■ E/A 0.5
■ E/e’ 6.4





Функционална митрална 
регургитация



РФ или медикаментозна терапия 
при ПМ ?
■ The CABANA Trial
2204 пациента с ПМ, над 65 год, с повече от 1 РФ за инсулт
35% от тях в NYHA  поне II клас
Първична крайна цел – смъртност, инвалидизиращ инсулт, сериозно кървене, 
сърдечен арест.



■ Изводи:
При пациенти с ПМ, включени в изпитването CABANA, които са със стабилна 
сърдечна недостатъчност в началото на проучването, катетърната аблация е 
довела до клинично значими подобрения в преживяемостта, свободата от 
рецидив на ПМ и качеството на живот спрямо лекарствената терапия.

Фиг.1 Сравнение на първична крайна цел при РФА и 
МТ. 

Фиг.2 Сравнение на обща смъртност



2021 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure



Терапия на пациента в клиниката

■ Тораземид и.в болус
■ Олмесартан 1х40 мг
■ Бизопролол постепенно титриран до 2х5 мг
■ Розувастатин 20 мг
■ Клопидогрел 75 мг сутрин
■ Апиксабан 2 х 2.5 мг
■ Триметазидин 2 х  35 мг
■ Молсидомин 2 х 2 мг



Тораземид при СНзФИ

Greene, S. J., & Mentz, R. J. (2018). Potential advantages of torsemide in patients with heart 
failure: more than just a 'water pill'?. European journal of heart failure, 20(3), 471–473. 
https://doi.org/10.1002/ejhf.1024 



Олмесартан при хипертоници 
със СНзФИ
■ ORION study - Олмесартан, второ поколение ARB, има важни 

взаимодействия, за да предизвика обратен агонизъм, така наречения 
„домейн с двойна верига“ , което води до по-силна блокада на ангиотензин II 
чрез висок афинитет на свързване към AT1-рецептора от ACE-Is и първа 
генерация сартани.

■ Данните от проучването предполагат, че силната блокада на AT1 
рецепторите от олмесартан възстановява не само ендотелната дисфункция, 
но и сърдечната диастолична дисфункция при СНзФИ извън хипотензивните 
ефекти. Повишените активности на супероксиддисмутазата и нивата на 
адипонектин, но не и нивата на азотен оксид, могат да допринесат за тези 
благоприятни ефекти.



Няколко дни след иницииране 
на терапията в болнични 
условия■ NYHA I-II клас

■ АН 120/70 mmHg 
трайно

■ ЕКГ : 



Терапия за дома

■ Тораземид 5 мг 
■ Олмесартан 1х40 мг
■ Бизопролол 2х5 мг
■ Розувастатин 20 мг
■ Клопидогрел 75 мг сутрин
■ Апиксабан 2 х 2.5 мг
■ Триметазидин 2 х  35 мг
■ Молсидомин – преустановен поради цефалгия



Благодаря за вниманието


