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Коронарeн кръвоток
(особености) 

• ~250 ml/min
• 5% от МСО

(0.5% от теглото)
• Липсва О2 резерв
• Няма колатерали, 

но има нефункциониращи 
анастомози

• Коронарен резерв
=дилатация (4-5 Х)
(еластични съдове;
интактен ендотел)

• Глюкоза, МК, Кетотела, 
лактат…
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Определение:

Исхемия: нарушение на периферното 
кръвообращение в резултат на намален 
или напълно спрян приток на артериална 
кръв

ИБС: миокардно увреждане вследствие 
на дисбаланс между коронарния поток и 
миокардните потребности

ИБС е много „важна болест“

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща 
причина за смъртност в световен мащаб:

• 17.3 млн/годишно  23.6 млн (2030г)

• 30% от общата смъртност (№1 убиец)

• $320.1 милиарда годишно

В България:

• >72 000 души годишно умират от ССЗ

• 215/100 000 от миокарден инфаркт
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Честота и разпространение

Причини за смъртност в 
България

Разпределение на болестите на ССС

Къде сме ние?

УБЕДИХТЕ ЛИ СЕ, ЧЕ Е ВАЖНА БОЛЕСТ?!
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Рискови фактори на ИБС
(и на атеросклерозата)

Неподлежащи на промяна

Главни

 Възраст

 Мъжки пол

 Фамилна обремененост

 Наследствени аномалии

Второстепенни

 Хормонален дисбаланс

 Личностни особености

Потенциално контролируеми

• Наднормено тегло

• Хиперлипидемия 

• Хипертензия 

• Тютюнопушене 

• Диабет 

• Диетични навици

• Стрес

• Хипокинезия

• Алкохол

Хроничен възпалителен процес

Рискови фактори
Пол и възраст
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Хипертензия и хипер-(дис)липидемия

• АН – оптимално или нормално?!

<120/80 mmHg

• LDL - <2.6mmol/l (1.8mmol/l)

• HDL - >1.6 mmol/l*

Тютюнопушене
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Тютюнопушене

Клинично стадиране
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Кислородни детерминанти на 
миокарда

О2 нужди О2 доставка

Сърдечна
честота

Контрактилно
състояние

Напрежение

О2 екстракция

О2 съдържание

Коронарен
кръвоток

ТДН на
л. камера

Резистентност
на коронариите

Механизми на намалена 
доставка на кислород при ИБС

нужди
доставка

ИБС

Увеличена работа
МОС

СЧ                         УО

• Физическо натоварване
• Артериална хипертензия
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Механизми за неадекватност между нужда 
и доставка на кислород за миокарда 

1. Намалена доставка при нормални нужди

2. Нормална доставка при повишени нужди

3.  Намалена доставка при повишени нужди

Атеросклерозата

III.2
© 2002 PPS®
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Кардиомиоцитите

• Исхемията започва от 10-тата секунда на 
коронарно запушване

• Преминаване към анаеробен метаболизъм

• Работещата клетка остава интактна около 20-
30 минути

• Aнаеробният метаболизъм довежда до:

-Натрупване на лактат

-Ацидоза

-Оксидативно увреждане (след реперфузия)

Форми на ИБС
(Патофизиологична класификация)

1.Стабилна стенокардия
2.Нестабилна стенокардия
3.Атипична стенокардия на Prinzmetal
4.Миокарден инфаркт
5.Внезапна сърдечна смърт
6. „Тиха“, безсимптомна исхемия
7.Атеросклеротична миокардиосклероза
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Форми на ИБС
(Клинична класификация)

ИБС

Асимптоматична Симптоматична

Стабилна
стенокардия STEMI

Остър коронарен 
синдром

Нестабилна 
стенокардия

Non-STEMI

Angina pectoris a.k.a Стенокардия 
a.k.a „Гръдна Жаба“

• Остра 
• Стягаща 
• На широка площ 
• Неповлияваща се от 

позиция на тялото и 
дишане

• Ирадиираща

• Може да се съпроводи с 
изпотяване, диспнея, 
световъртеж и др.
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1. Стабилна стенокардия
Клиничен синдром, проявяващ се с пристъпна 
гръдна болка, поради преходна миокардна 

исхемия.

• Появава се при 
физическо натоварване

• Изчезва при почивка
• 1-5 минути
• Повлиява се  от 

нитроглицерин
• Не е спешно състояние

1. Стабилна ангина

Болка при физическо усилие и стрес

Учестена сърдечна дейност

Повишен миокарден контрактилитет

Повишено артериално налягане

Увеличени О2

потребности

Намалена О2

доставка

Временна исхемия
на миокарда
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Стабилна стенокардия
(диагностика)

1. Стрес-тест с 
физическо натоварване

2. Коронарография

2. Нестабилна стенокардия
Клиничен синдром, част от острия коронарен синдром, отнасящ се 
за остра, неочаквана гръдна болка, появяваща най-често в покой.

О2

потребности

Намалена О2

доставка

• Появява се по време на почивка, сън или слабо 
физическо натоварване

• Появява се изненадващо (болка за първи път)
• По-продължителна (до 20мин)
• Не се повлиява от почивка или медикаменти
• Влошава се с времето
• Може да доведе до ОМИ
• СПЕШНО състояние!
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3. Атипична ангина на Prinzmetal

Предизвиква се от:
• студено време
• стрес
• тютюнопушене
• кокаин

Болката
• появява се обикновено в 

малките часове на нощта
• много силна
• повлиява се от медикаменти

Патогенеза:
• понижена NO синтеза (еNOS)
• повишена TrxA2 синтеза
• повишена α-адренергична 

реакция
• дефект в Ca2+ канали

3 причини за исхемия
3 различни патологии

1. Стабилна 
стенокардия

2. Нестабилна 
стенокардия

3. Атипична 
стенокардия
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4. Миокарден инфаркт

Зона на некроза 
(Q-зъбец)

Зона на увреждане 
(STелевация)

Зона на исхемия    
( „-“ Т вълна)

Определение: остър коронарен синдром вследствие на прекъсване 
на коронарния кръвоток, водещо до исхемична некроза на част от 
миокарда

Биохимични маркери:

Усложнения:
• Рецидиви на исхемия
• Ритъмно-проводни нарушения
• Перикардит
• Остра митрална инсуфициенция (Руптура на папиларен 
мускул)

• Остра сърдечна недостатъчност
• Сърдечна аневризма
• Руптура на сърцето
• Кардиогенен шок
• Синдром на Dressler (автоимунен перикардит, плеврит, 
белодробен инфилтрат, треска, левкоцитоза)

• Хронична сърдечна недостатъчност
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Колатералното кръвообращение, резултат на 
хронична исхемия, е спасило живота на милиони

Колатералите определят 
прогнозата ! (млад/стар)

Хронична исхемия 
Хронична хипоксия 
HIF1alpha  VEGF 
Колатерално 
кръвообращение

5. Внезапна сърдечна смърт

Внезапна смърт с нетравматична етиология, като фаталният 
инцидент се случва до 1ч от появата на симптомите, при 
относително здрав организъм (до 24ч преди смъртта).

ECS Guideline 2017
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6. „Тиха“ исхемия
Опр: наличие на обективни данни за миокардна исхемия в 
отсъствие на гръдна болка, дискомфорт или друг главен 
стенокарден симптом (диспнея, световъртеж и др.)

• Над 20% от пациентите с коронарна атеросклероза
• Обикновено при пациенти със захарен диабет

• NB! Болката е защитен механизъм

Обективизира се със стрес-тест с натоварване, Холтер-
мониторинг (ST-депресия) или ЕхоКГ (хипокинезия)

7. Атеросклеротична миокардиосклероза

• Постепенно развиваща се и бавно 
прогресираща сърдечна (миокардна) 
недостатъчност

• Постепенното загиване на мускулните 
фибри от исхемията и заместването 
им от фиброзна тъкан

• Засягаща предимно левия вентрикул 
(камера)

• Дилатативна кардиомиопатия
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Принципи на лечение

О2 нужди О2 доставка

1. Бета блокери
2. Калциеви антагонисти
3. Болкоуспокояващи
4. Борба с артериалната 

хипертензия
5. Хигиенно-диетичен режим

1. Вазодилататори
2. PCI – балонна дилатация, 

реканализация, стентиране 
3. Бай-пас

„Превенцията е по-добра от лечението“ 
Еразмус 



11.2.2017 г.

18

Благодаря за интереса!

Menander

Д-р З. Тарълов, дм
К-ра Патофизиология
МУ-Пловдив
www.pathophysiology.info


