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По-често използвани съкращения на български език:  

 

АП – апнеичен праг 

АСВ (АSV) – Адаптивна сервовентилация 

АХИ – Апнео-хипопнеичен индекс 

ВЕД – върхов експираторен дебит 

ВК – витален капацитет 

ВСЧ – Вариабилност на сърдечната честота 

ЕхоКГ – Ехокардиография 

ИТМ (BMI) – индекс на телесна маса (body mass index ) 

КГА – Кръвно-газов анализ 

КПТН – Кардиопулмонален тест с натоварване 

ЛК – лява камера 

НДВС – Нарушенията на дишането по време на сън 

НРЕМ / NREM – не РЕМ сън 

ОО – остатъчен обем 

ОСА – Обструктивна сънна апнея 

ПМ – Предсърдно мъждене  

ПСГ – Полисомнографско изследване 

РЕМ / REM – фаза на съня с бързи очни движения 

ТБК – тотален белодробен капацитет 

ФВК – форсиран витален капацитет 

ФЕД (25/50/75) – форсиран експираторен дебит при издишан обем съотв. 

25/50/75 % 

ФЕО1 – форсиран експираторен обем за 1 сек. 

ФИД – Функционално изследване на дишането 

ФИЛК – фракция на изтласкване на лявата камера 

ФОК – функционален остатъчен капацитет 

ХСН – Хронична сърдечна недостатъчност 

ЦСА – централна сънна апнея 

ЧСД – Чейн-Стоуксово дишане 
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По-често използвани съкращения на английски език:  

 

BNP – Brain natriuretic peptide  

ВРАР – Bilevel positive airway pressure (терапия с) продължително положително 

налягане в дихателните пътища на две нива 

СРАР – Continuous positive airway pressure (терапия с) продължително 

положително налягане в дихателните пътища 

ESS – Epwort Sleepiness Scale 

MLHFQ – Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire 

MSLT – Multiple Sleep Latency Test 

NYHA – New York He art Association 

pCO2 – парциално налягане на въглероден диоксид в арт. кръв 

pO2 – парциално налягане на кислород в арт. кръв 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В световен мащаб хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН) остава 

важен клиничен проблем, свързан с повишена болестност и смъртност сред 

възрастното население, въпреки възможностите на съвременната терапия. 

Неговото протичане и прогноза се определят до голяма степен от наличието на 

редица придружаващи заболявания и, следователно, тяхното навременно 

откриване и последващо лечение са от първостепенна важност.  

Сред основните състояния, които могат да повлияят хода на ХСН, са 

нарушенията на дишането по време на сън (НДВС). Те са комплекс от събития, 

представени от напълно прекъсване или частично понижение на дихателния 

поток по време на сън, придружени от десатурации и нарушения в структурата 

на съня. Най-честата форма на НДВС, срещаща се при пациентите с ХСН е 

централната сънна апнея (ЦСА), която в повечето случаи се проявява със 

специфичен кресчедно-декресчендо патерн на дишане, известен като дишане 

на Чейн-Стоукс (ЧСД).  

Въпреки усиления интерес и многобройни проучвания по темата, 

комбинацията ХСН-ЦСА/ЧСД продължава да бъде предизвикателство за 

изследователите, тъй като редица въпроси остават неизяснени. Важно е да се 

уточнят както патогенезата, така и късните последици на това състояние. 

Клиничната значимост на проблема ХСН-ЦСА/ЧСД се определя от неговата 

честота и отрицателен ефект върху прогнозата, преживяемостта и качеството 

на живот, свързани с основното заболяване. Като контрапункт се открояват 

трудната разпознаваемост на ЧСД, поради бедния „клиничен профил” на 

пациентите, проблемите за рутинен скрининг и достъпна диагностика, както и 

нуждата от високоспециализирано изследване (лабораторна 

полисомнография) за доказването му. В идеалния случай, една предиктивна 

система за ЦСА-ЧСД би била основана на изследвания, които са част от 

диагностичния подход към ХСН, като по този начин се сведе до минимум 

използването на допълнителен финансов и човешки ресурс. От друга страна, 

терапевтичните възможности за повлияване на ЧСД са много добри, с доказани 

резултати върху качеството на живот, смъртността, нуждата от хоспитализации 

и спешна помощ, и включват основно терапия с положително налягане (СРАР). 
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В достъпната за нас литература, ние не откриваме данни за проучвания по 

въпроса в България. Предназначението на този научен труд е да се опита да 

изследва неизяснен медицински проблем, свързан с ранната функционална 

диагностика на централната сънна апнея при хронична сърдечна 

недостатъчност и на базата на различни параметри от рутинни изследвания на 

пациенти с ХСН, да изгради система за скрининг, приложима в ежедневната 

клинична практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 ІI. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

1. ЦЕЛ: 

Да се изследват пациенти с хронична сърдечна недостатъчност за 

наличието на централна сънна апнея/Чейн-Стоуксово дишане и да се 

потърсят параметри с предиктивна стойност.   

 

2.  ЗАДАЧИ: 

 

1) Да се определи честотата на централна сънна апнея/Чейн-Стоуксово 

дишане при амбулаторни пациенти със стабилна хронична сърдечна 

недостатъчност. 

 

2) Да се създаде експериментален модел за демаскиране на дихателната 

нестабилност при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и 

централна сънна апнея в будно състояние. 

 

3) Да се проучи предиктивната стойност на параметри от рутинно 

провеждани изследвания при пациенти с хронична сърдечна 

недостатъчност. Да се интегрират показателите с предиктивна стойност в 

система за скрининг и насочване към диагностика и терапия на пациенти 

с хронична сърдечна недостатъчност и съпътстваща централна сънна 

апнея/Чейн-Стоуксово дишане. 

  

4) Да се оцени ефектът от терапията с подаване на положително налягане 

върху полисомнографските параметри и показателите на вариабилност 

на сърдечната честота при пациенти с хронична сърдечна 

недостатъчност и централна сънна апнея. 

 

 

  



10 

ІII. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

За изпълнение на поставената цел и задачи се проведе трансверзално, 

обсервационно проучване, обхващащо популация от български граждани със 

стабилна хронична сърдечна недостатъчност 

 

Подбор на клиничната група. 

За целите на настоящото проучване в периода 2012-2015 година бяха 

обследвани 105 болни със стабилна хронична сърдечна недостатъчност. 

Подходящите за участие пациенти бяха насочвани от специалисти - кардиолози 

от Пловдивски регион за целите на проучването.  

Проведените по протокола прегледи и изследвания на всички участници 

в проучването са направени при включването им след предварително 

подписване на „Информирано съгласие за участие“. Всички те изпълняват 

критериите за подбор на пациенти. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ 

 

Включващи критерии: 

 Амбулаторни пациенти с поставена диагноза Хронична сърдечна 

недостатъчност  

 BMI 18-40 kg/m2. 

 Подписано информирано съгласие  

 

 

На Фиг. 1 е представен графично дизайнът на проучването. 
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Фигура 1. Дизайн на проучването 
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Изследванията са проведени при амбулаторни условия във 

функционално-диагностичните лаборатории при Катедрата по патологична 

физиология на Медицински университет – Пловдив. 

На всички изследвани лица изходно са направени обстоен клиничен 

преглед от специалист кардиолог и ЕхоКГ. На пациентите, включени в 

проучването са измерени ръст, тегло, BMI и е осъществен кръвно-газов и 

алкално-киселинен анализ и функционално изследване на дишането. В рамките 

на следваща визита е извършено полисомнографско изследване, хипоксична 

провокация и вариабилност на сърдечната честота.  

 

ИЗПОЛЗВАНИ АПАРАТИ И МЕТОДИКИ 

1. Клинични методи – Анамнеза, Обективни показатели –  

Индекс на телесна маса (ИТМ,BMI)  

2. Апарати и методики 

2.1. Полисомнографско изследване 

Полисомнографското изследване се осъществи посредством 

компютъризирана система (Embla Titanium, Embla, Ottawa, Ontario, Canada) като 

се мониторираха електроенцефалограма (ЕЕГ), електроокулограма (ЕОГ), 

субментална електромиограма (ЕМГ), електрокардиограма (ЕКГ), движение на 

гръдна и коремна стена, хъркане, ороназален въздушен поток, позиция на 

тялото,  артериална оксихемоглобинова сатурация (SpO2), пулсово транзитно 

време (PTT). Дихателните усилия се регистрираха от два пиезоелектрични 

колана, поставени около гърдите и около корема на пациента. Ороназалният 

въздушен поток се регистрираше посредством ороназална канюла (PureFlow, 

Braebon, Ontario, Canada). PTT и SpO2 се отчитаха посредством Nonin 3012 

пулсоксиметър (Nonin, Plymouth, Minnesota, USA). Изследването протичаше в 

две нощи. Първата нощ се извършваше диагностика на състоянието. При 

налична патология (НДВС) друга нощ се титрираше терапевтичното налягане 

под полисомнографски контрол до постигане на оптимален резултат. 

Поставянето на електродите, използването на отвежданията за отчитане на 

ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ, както и стадирането на съня и определянето на 

нарушенията в дишането бяха съобразно последните критерии на 

Американската Асоциация по Сънна Медицина (AASM, ААСМ). 



13 

2.2. Ехокардиография 

Ехокардиографската оценка на левокамерната функция беше 

осъществена на апарат HP Sonos 5500 (Philips, Andover, MA, USA) според 

стандартизиран протокол. Фракцията на изтласкване на лява камера е 

определена по метода на 

Teicholz и по метода на Simpson, като са спазени изискванията на 

Американското общество по ехокардиография (American Society of 

Echocardiography). 

2.3. Функционално изследване на дишането 

 Функционалното изследване на дишането (ФИД) се осъществи в 

специализираната лаборатория към Катедрата по Патофизиология, 

отговаряща на стандартите на ATS и ERS. Изследването беше проведено при 

стайна температура (22-24°С) и включваше бавна спирометрия, форсирана 

експирация и изследване на дифузията по “Single Breath” метод. Всички 

маньоври бяха извършени на компютърен спирометър MasterScreen 

Diffusion™ (Jaeger, Wuerzburg, Germany) с изчертаване на кривите в реално 

време и автоматична корекция (BTPS – body temperature pressure saturated). 

Функционалното изследване на дишането служеше и за отстраняване от 

проучването на пациенти със съпътстваща белодробна патология (изключващ 

критерий).  

2.4. Кръвно-газов и алкално-киселинен анализ 

Кръвно-газовият и киселинно-алкалният анализ бяха осъществени със 

сертифициран кръвно-газов анализатор ABL 800 Flex (Radiometer, Copenhagen, 

Denmark), към акредитирана лаборатория на катедрата по Патофизиология. 

Използваше се микроколичество артериализирана капилярна кръв, взета от 

ушната висулка след предварителна хиперемизация чрез ревулзивна паста за 

около 15 минути. 

2.5. Качество на живот 

За оценка на влиянието на ХСН върху качеството на живот на 

пациентите, се приложи валидизираният в клиничната практика въпросник за 

самооценка Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ).  
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2.6. Дневна сънливост 

За оценка на дневната сънливост беше използван въпросникът на 

Епуърт (Epworth Sleepiness Scale), който отразява склонността на пациента към 

задрямване или заспиване по време на считани за монотонни ежедневни 

ситуации. 

 

2.7. Вариабилност на сърдечната честота – ВСЧ 

За отчитане на автономната дисрегулация, на пациентите в синусов 

ритъм беше приложен методът вариабилност на сърдечната честота. По време 

на изследването им се поставяше 4-канален ЕКГ-Холтер (H3+, Mortara 

Instruments, Milwaukee, USA), който записваше сърдечната дейност. 

Интервалите бяха автоматично въвеждани в софтуерна програма за анализ на 

ВСЧ (Kubios HRV software, Finland), която пресмята времевите, честотни и 

нелинейни показатели.  

 

2.8. Хипоксична провокация 

Хипоксичната провокация беше проведена с хипоксикатор AltiPro 8850 

SUMMIT+ (Altitude Tech, Canada), който има възможност да намалява 

концентрацията на кислород във въздуха. Изследването се състоеше от 3 

последователни периода, всеки по 10 мин (общо 30 мин): прехипоксичен, 

хипоксичен и постхипоксичен. Пациентите бяха инструктирани да лежат в 

покой, без да извършват излишни движения, да водят разговори и без да 

заспиват. По време на първите 10 минути (прехипоксичен период) 

изследваните лица дишаха атмосферен въздух от стаята (надморско равнище 

на град Пловдив -130м.). След това, за 10 минути им се поставяше маска, 

обхващаща устата и носа, свързана посредством гофриран маркуч към 

хипоксикатора, през която се подаваше въздух с намалена концентрация на 

кислород (FIO2~14.5%; 12.3±1.5%, имитираща надморска височина около 3000 

м.), без промени в барометричното налягане – нормобарна хипоксия. След 

изтичането на вторите 10 минути, маската се премахваше и пациентите бяха 

оставяни за нови 10 минути, през които дишаха отново въздух от стаята 

(постхипоксичен период). По време на изследването пациентите бяха под 

непрекъснат контрол и мониториране на мозъчна активност (ЕЕГ), сърдечна 

честота (ЕКГ), движение на дихателната мускулатура – торакална и 
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абдоминална, ороназален въздушен поток (назална канюла), кислородно 

насищане (пулсоксиметрия). Те бяха инструктирани да сигнализират при поява 

на каквато и да било нежелана реакция или усещане.  

Апнеите и хипопнеите, както и десатурациите (>3%) бяха отбелязвани за 

всеки период и съответните индекси – hAHI и hODI, бях изчислени според 

стандартните изисквания на Американската Асоциация по Медицина на Съня 

(AASM) за брой дихателни нарушения на час. Предвид патогенезата на 

обструктивните събития, всяка регистрирана липса на въздушен поток по време 

на хипоксичната провокация беше отчетена като централна апнея.  

 

2.9. Терапията на централната сънна апнея се осъществяваше 

посредством апарати за неинвазивна вентилация с подаване на постоянно 

положително налягане (СРАР) под полисомнографски контрол. За индикация за 

иницииране на лечение със СРАР се считаше АХИ>15. Терапията се отчиташе 

като успешна, когато се регистрираше намаление с 50% или повече на 

изходната стойност на АХИ и/или АХИ спадаше под 10/час.  

 

3. Статистически методи  

Данните са обработени със статистическия пакет SPSS 17.0, IBM за 

Windows. За всички сравнения за ниво на значимост, при което се отхвърля 

нулевата хипотеза е избрано р < 0.05.  

 

Използвани методи: 

 Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено честотното 

разпределение на разглежданите признаци, разбити по групи на 

изследване. 

 Вариационен анализ – изчисляване оценките на централната тенденция 

и разсейване.  

 Алтернативен анализ – за проверка на хипотези за различие на 

относителни дялове.  

 Графичен анализ – за визуализация на получените резултати.  
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Параметрични методи: 

 t-критерий на Student – за тестване на хипотези за наличие на 

статистически значими разлики между изследваните показатели; 

 Чифтен t-тест на Student – за сравнение на средни стойности на 

зависими величини; 

 Корелационен анализ – за проверка наличието на линейна зависимост 

между количествени признаци.  

 

Непараметрични методи: 

 Тест на Kolmogorov-Smirnov – за определяне вида на разпределението; 

 Тест на Mann-Whiteney – за съпоставка на количествени величини при 

две независими извадки с разпределение, различно от нормалното; 

 Тест на Kruskal-Wallis – при повече от две независими извадки с 

разпределение, различно от нормалното;  

 Бинарен логистичен регресионен анализ – за количествена оценка на 

факторите за възникване на дадено заболяване.  

 Chi-квадрат критерий и екзактен тест на Fisher – за проверка на хипотези 

за наличие на връзка между категорийни променливи. 

 

Данните са представени като: 

 Средна стойност ± стандартно отклонение при правилно разпределение 

 Медиана (минимум - максимум) при неправилно разпределение 

 Брой пациенти (процент от групата) при категорийните променливи. 
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ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Характеристика на изследваните болни 

За периода 2012 – 2015 г. бяха обследвани 105 пациента със стабилна 

ХСН. От тях 42 не отговаряха на включващите критерии и отпаднаха от по-

нататъшно участие в проучването.  

 

ЗАДАЧА 1. 

За решаването на Задача 1 бяха изследвани 63 пациента със стабилна 

ХСН. Като основна етиологична причина за ХСН се открои ИБС (при 50 от 

пациентите). Сред най-често срещаните придружаващи заболявания бяха 

захарен диабет и артериална хипертензия. Повечето пациенти бяха със 

запазена или леко намалена ФИЛК, състояния, което съответства на сърдечна 

недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (Heart failure with 

preserved ejection fraction, HFpEF) в т. нар. „сива зона“ (Heart failure mid-range 

ejection fraction, HFmrEF). Всички получаваха оптимална съвременна 

медикаментозна терапия (Табл. 1). 

След извършване на полисомнографското изследване, пациентите бяха 

определени като имащи или нямащи нарушения на дишането по време на сън. 

Честотата на НДВС сред нашата популация пациенти със стабилна ХСН по вид 

и тежест е представена на Фиг. 2. Не се установиха значими разлики между 

основните характеристики на двете групи – възраст, полово разпределение, 

етиология на ХСН, въпросници. Двете групи се различаваха сигнификантно по 

отношение на ИТМ (26.8 (16.0-39.0) с/у 31.8(20.1-49.0), р=0.002). На базата на 

регистрираният индекс на централни апнеи (цАХИ), разделихме пациентите на 

2 групи – такива с ЦСА и такива с ОСА, като приехме за гранична стойност на 

цАХИ 15/ч. (Фиг. 2) 
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Таблица 1. Основни антропометрични показатели, придружаващи 

заболявания, терапия на ХСН и резултати от ФИД на изследваната група 

Показатели Стойност 

Възраст        (год.) 67.4±7.9 

Пол          (м/ж) 42/21 

ИТМ       (kg.m-2) 29.5 (17.3-48.1) 

Клас по NYHA    I / II 60 

     III 3 

Постоянен пейсмейкър  N(%) 2 (3%) 

Етиология на ХСН  

ИБС      N(%) 50 (79%) 

Друга      N(%) 13 (21%) 

Придружаващи заболявания  

Предсърдно мъждене  N(%) 13 (21%) 

Захарен диабет   N(%) 16 (25%) 

Артериална хипертензия  N(%) 57 (90%) 

Медикаментозна терапия,  N(%)  

ACE инхибитор/ АРБ  N(%) 54 (86%) 

Бета-блокер    N(%) 56 (89%) 

Диуретик (бримков/ тиазиден)  N(%) 38 (60%) 

Спиронолактон   N(%) 14 (22%) 

Блокатор на калциевите канали N(%) 18 (29%) 

Ехокардиографски показатели  

ФИЛК         (%) 50.7±8.9 

ТДРЛК        (cm) 5.2±0.6 

ТСРЛК       (cm) 3.7±0.7 

ДЛП        (cm) 4.4±0.6 

ТДОЛК        (mL) 133.0±46.8 

ТСОЛК        (mL) 49.5 (20-157) 

Спирометрични показатели (% от предвидени)  

ФЕО1          (%) 84.0±21.0 

ФВК          (%) 86.1 (50-146) 

Отношение ФЕО1/ ВК  77.5 (52.6-89.8) 
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Фигура 2. Разпределение на пациентите с ХСН според  

наличието и вида на НДВС. 

 

Демографските характеристики на пациентите по така оформените групи 

са представени на Табл. 2. 

 

Таблица 2. Демографски характеристики на пациенти с ХСН с и без НДВС и 

на групите с ЦСА и ОСА, АХИ>15/ч. 

  

Показатели Без НДВС С НДВС p ЦСА ОСА p  

 
n=16 
(25%) 

n=47 
(75%) 

 
n=33 
(70%) 

n=14 
(30%) 

 

Възраст (год.) 64.6±7.1 64.8±9.0 0.928 64.2±8.6 66.1±10.0 0.506 

Пол  (м/ж) 9/7 33/14 0.235 25/8 8/6 0.176 

Етиология на ХСН       

ИБС  N(%) 10 (63%) 40 (85%) 0.062 28 (85%) 12 (86%) 0.658 

РПН  N(%) 4 (25%) 19 (40%) 0.212 16 (48%) 3 (21%) 0.078 

ИТМ  (kg.m-2) 
26.8 
(16.0-39.0) 

31.8 
(20.1-49.0) 

0.002 33.4±7.2 32.8±7.4 0.800 

ESS 6.9±2.7 8.8±5.4 0.184 8.5±5.6 9.6±4.8 0.560 

MLHFQ 33.4±25.9 46.3±22.6 0.135 45.1±21.8 49.4±25.6 0.631 
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Не се наблюдаваха разлики в основните ехокардиографски и 

спирометрични параметри между групите пациенти с и без НДВС. И при двете 

групи с НДВС (с ЦСА и с ОСА) стойностите на pCO2 в будно състояние бяха 

близки до долната граница (Табл.3). 

Таблица 3. Кръвно-газови, спирометрични и ехокардиографски 

характеристики на амбулаторни пациенти с ХСН с и без НДВС и с ЦСА и 

ОСА 

 
 
Показатели 

Без НДВС С НДВС p ЦСА ОСА p  

 n=16 n=47  n=33 n=14  

Кръвно-газови 
показатели 

      

pCO2 
 (mmHg) 

37.0 
(31.8-51.8) 

36.4 
(27.7-45.7) 

0.373 36.1±3.5 36.6±5.0 0.668 

pO2 
 (mmHg) 

75.2±10.3 72.7±8.6 0.361 73.8±8.4 69.9±8.8 0.180 

SpO2   (%) 
96.4 
(91.4-98) 

96.7 
(93.1-98.7) 

0.730 96.5±1.5 96.1±1.5 0.378 

pH 
7.42 
(7.37-7.44) 

7.43 
(7.36-7.51) 

0.072 7.43±0.03 7.43±0.03 0.526 

HCO3
-  (mmol.L-1) 

24.5 
(20.7-31.9) 

24.7 
(18.5-29.9) 

0.417 24.7±1.7 24.6±2.7 0.861 

ФЕО1   (%) 78.7±19.1 89.6±20.1 0.076 88.6±19.7 92.2±23.1 0.606 

ФВК  (%) 86.3±15.2 88.8±18.8  86.0±15.7 95.6±24.3 0.122 

ФЕО1/ ВК  
76.5 
(52-91.4) 

79.5 
(53.5-97.9) 

0.043 
79.5 
(53.5-97.9) 

77.9 
(56.3-90.4) 

0.580 

Ехокардиографски 
показатели 

      

ФИЛК   (%) 48.2±11.5 54.4±7.0 0.018 54.9±7.3 53.1±6.6 0.488 

ТДРЛК             (cm) 5.3±0.8 5.1±0.7 0.240 5.1±0.7 4.9±0.6 0.513 

ТСРЛК             (cm) 4.0±0.8 3.6±0.7 0.096 3.7±0.7 3.5±0.6 0.436 

ДЛП  (cm) 4.7±0.8 4.5±0.6 0.298 4.6±0.5 4.2±0.7 0.059 

ТДОЛК (mL) 139.4±53.9 124.4±41.0 0.284 127.4±43.2 116.8±35.3 0.498 

ТСОЛК (mL) 
70  
(19-157) 

47 
(20-115) 

0.086 55.5±28.7 49.1±20.8 0.527 
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Дихателните събития и основните полисомнографски параметри в 

зависимост от наличието на НДВС са представени на Табл.4.  

Таблица 4. Полисомнографски параметри на амбулаторни пациенти с ХСН с 

и без НДВС и на групите с ЦСА и ОСА, АХИ>15/ч. 

  

Показатели Без НДВС С НДВС p ЦСА ОСА p  

 n=16 n=47  n=33 n=14  

АХИ (брой.h
-1

) 
11.2  
(0.3-13.7) 

50.9 
(15.9-124) 

<0.001 55.8±25.6 55.3±30.2 0.869 

цАХИ (брой.h
-1

) 
3.9  
(0-10.5) 

26.9 (0-100) <0.001 36.2±19.8 14.3±15.2 0.001 

оАХИ (брой.h
-1

) 
3.2  
(0.1-8.5) 

13.7  
(0-60.5) 

0.002 
8.3 
(0-46.5) 

36.8 
(12.8-68.5) 

<0.001 

цАИ (брой.h
-1

) 0.6 (0-2.7) 8.4 (0-52.7) <0.001 
11.8  
(0-52.7) 

2.6 
(0-37.6) 

0.048 

оАИ (брой.h
-1

) 0.1 (0-3.6) 3.7 (0-57.7) 0.001 1.7 (0-41.2) 
23.7 
(1.2-57.7) 

<0.001 

мАИ (брой.h
-1

) 0 (0-1.4) 0.6 (0-29.6) 0.001 1.1 (0-29.6) 0.5 (0-15.6) 0.754 

ХИ (брой.h
-1

) 
7.0  
(0.1-13.1) 

22.2 
(0.2-91.2) 

<0.001 
22.4  
(0.2-91.8) 

17.6  
(0.5-66.0) 

0.177 

цХИ (брой.h
-1

) 2.7 (0-9.4) 
13.6  
(0-67.9) 

0.001 19.4±14.1 6.3±9.1 0.003 

оХИ (брой.h
-1

) 2.7 (0-8.5) 6.5 (0-44) 0.102 3.8 (0-44.8) 
10.6 
(0.3-34.2) 

0.024 

средна SpO2(%) 
94.2 
(90.3-96.9) 

92 
(79.7-97.3) 

0.007 
92.5 
(79.7-97.3) 

91.9 
(82.9-96.1) 

0.376 

минимална SpO2 (%) 87 (71-92) 75 (51-88) <0.001 75 (51-88) 75 (57-83) 0.600 

СреднаСтДесат   (%) 4.4 (3.3-6) 6.6 (3.8-19) 0.001 5.8(3.8-19) 7.7(4.3-19) 0.260 

ODI (брой.h
-1

) 
5.0  
(0.1-14.9) 

48.4 (16-98) <0.001 
44.7  
(16.0-98.0) 

50.8  
(16.5-74.4) 

0.933 

TST (min) 352.5±79.7 315.4±111.6 0.225 323.7±105.5 295.8±126.9 0.439 

Ефективност на съня 
(%) 

70.4±15.5 69.6±18.3 0.886 70.0±17.1 68.5±22.0 0.810 

N1   (%) 8.1±6.0 18.4±15.2 0.011 16.7±14.2 22.3±17.3 0.251 

N2   (%) 53.1±15.6 58.8±16.4 0.226 57.8±16.3 61.1±16.8 0.537 

N3   (%) 
18.2 
(5.4-53.1) 

4.7 (0-65.5) 0.001 8.3 (0-65.5) 1.2 (0-19.4) 0.049 

REM   (%) 18.8±7.6 12.6±10.1 0.029 13.5±10.2 10.7±10.1 0.396 
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Прави впечатление, че повечето регистрирани дихателни събития са 

частични намаления на дихателния поток (хипопнеи). Не се наблюдават 

различия относно средните и най-ниски стойности на кислородното насищане 

при групите с ЦСА и ОСА. Пациентите с НДВС имат сигнификантно по-голямо 

количество повърхностен сън (N1), както и сигнификантно намалено количество 

бавно вълнов сън (N3) и РЕМ сън, в сравнение с тези без НДВС, което е 

показател за влошено качество на съня.  

Получените данни са в съзвучие с предходни проучвания, които 

установяват висока честота на НДВС при различни по големина популации 

пациенти с ХСН. Наблюдаваните разлики в докладваната от цитираните 

колективи честота на НДВС, биха могли да се коментират в светлината на 

различията по отношение на диагностичните критерии, методики и 

характеристика на изследвания контингент. Sin и съавт. изследват 450 

пациенти с ХСН и откриват честота на НДВС 61% (ЦСА 28%, ОСА 32%). В това 

проучване, обаче, са включени само пациенти, насочени към специализирана 

лаборатория за изследване на съня със суспекция за нарушения на дишането 

по време на сън. Javaheri и съавт. съобщават 51% честота на НДВС при 

последователни амбулаторни пациенти, диагностицирани с ХСН, но само 

такива от мъжки пол. В едно от най-многочислените проучвания по темата до 

момента, Oldenburg и съавт. са изследвали 700 пациенти с ХСН със съмнение 

за нарушение на дишането по време на сън и са установили честота от 76%. 

Настоящото проучване е първото, което представя данни относно честотата на 

НДВС сред пациентите със стабилна ХСН в България, което е от особено 

значение, като се има предвид споменатата голяма вариабилност на данните 

от предходните проучвания. 

В нашето проучване прави впечатление голямата честота на НДВС при 

относително лека степен на сърдечната недостатъчност – включените 

пациенти са основно I и II клас по NYHA със запазена или леко намалена ФИ. 

Въпреки доказателствата, че при пациенти с ХСН и ЦСА се открива по-висок 

клас по NYHA, сравнени с такива без СА, нашата находка потвърждава факта, 

че класът по NYHA не е индикация за тежестта на ЦСА. Тези резултати 

изглеждат логични, ако се вземе предвид фактът, че определянето на класа по 
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NYHA при пациенти с ХСН не почива на строго определени критерии и е по-

скоро субективен метод.  

В нашата популация пациенти с ХСН, както и в предходни проучвания, 

спектъра на НДВС включва както ЦСА, така и ОСА. Нещо повече, ние 

откриваме приблизително 2 пъти по-висока честота на ЦСА спрямо ОСА. 

Подобни данни са публикувани и от други колективи, докато според 

проучванията на Sin и съавт., Ferrier и съавт., Damy и съавт., ОСА е по-честа. 

Големите разлики в съотношението ЦСА-ОСА при пациентите с ХСН могат да 

бъдат, в известна степен, обяснени и с неясните критерии за разграничаването 

между двете състояния. Така например, в нашето проучване, ние приемаме 

диагнозата ЦСА при наличие на централни събития над 50% от регистрираните 

НДВС. Трябва задължително да се вземе предвид и фактът, че при тези 

пациенти е налице и значим брой обструктивни феномени. Това наблюдение е 

в подкрепа на докладваните от Tkacova и съавт. данни, че при някои пациенти с 

ХСН могат да се регистрират както обструктивни, така и централни събития в 

рамките на една нощ и че хемодинамичната нестабилност при пациентите с 

ХСН, води и до промяна в типа на изявените дихателни нарушения в хода на 

нощта. Tkacova и съавт. докладват също, че както обструктивните, така и 

централните събития, се асоциират с типичния Чейн-Стоуксов патерн на 

дишане и изказват хипотезата, че при пациентите с ХСН двата типа НДВС са 

част от широкия спектър на периодичното дишане, който в зависимост от 

различните обстоятелства може да се представи като ЦСА или като ОСА.  

Рискови фактори за наличието на ЦСА при пациенти с ХСН са: 

напреднала възраст мъжки пол, ПМ, възраст>60 год, хипокапния (рСО2<38 

mmHg) по време на будност. При нашите пациенти не се открива значима 

разлика в нивата на рСО2 в будно състояние между групите с и без НДВС, както 

и между подгрупите с ОСА и с ЦСА. Трябва да се има предвид, обаче, че 

средното рСО2 на нашите пациенти е в „рисковата зона“ под 38 mmHg, 

определена от Sin и съавт. Подобно на нас, Vazir и съавт. не откриват разлика в 

стойностите на рСО2 в будно състояние при пациентите с ХСН с и без ЦСА.  

Друг фактор, който би могъл да обясни намерената от нас висока честота 

на ЦСА сред пациентите с ХСН е критерият за определяне на дихателните 
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събития. В нашето проучване, ние следвахме стриктно критериите за 

определяне на централни и обструктивни хипопнеи, предложени в последната 

ревизия на ААСМ от 2012 година. Тези критерии, сравнени с предходните, 

където за сигнификантна десатурация се счита тази над 4%, пораждат 

съмнение за „относителна хипердиагностика“ при прилагането им. 

Следователно, различните критерии водят до промяна на стойностите на АХИ 

и, респективно, поставянето на диагноза. Punjabi и съавт. доказват, че при 

изследване на пациенти с доказани заболявания на сърдечно-съдовата 

система (средна възраст 70 год.) НДВС при този контингент се характеризират 

с преобладаване на хипопнеите. Получените от нас резултати потвърждават 

цитираните, като средната възраст на нашите пациенти е сходна с тази на 

изследваните от Punjabi и съавт. В допълнение, в нашата група с НДВС се 

открива значително по-голям индекс на хипопнеите (централни и обструктивни), 

в сравнение с индекса на апнеите. 

Както би могло да се очаква, наличието на НДВС при нашите пациенти се 

асоциира с нарушена структура на съня, намалена ефективност на съня и по-

ниски средни стойности на SpO2. Ние откриваме по-голямо количество 

повърхностен сън (N1) при пациентите с ХСН и НДВС, в сравнение с тези без 

НДВС, както и значително намалено количество на бавновълновия (N3) и РЕМ 

сън (Фиг.3).  
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                                   С НДВС                                      Без НДВС 

 

Фигура.3. Сравнение на структурата на съня при пациенти с ХСН с и без 

НДВС 

Подобна тенденция се откроява и при сравнение на двете групи – с ЦСА 

и с ОСА. При сходна ефективност на съня, описана при пациентите от двете 

групи, се наблюдава статистически значимо понижение в количеството на 

дълбокия (N3) и РЕМ сън при групата с ОСА, сравнена с тази с ЦСА. (Фиг.4)    

                                       ЦСА                                             ОСА 

 

Фигура.4. Сравнение на структурата на съня при подгрупите пациенти с 

ЦСА и с ОСА  
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Наблюдаваните отклонения в структурата на съня могат да бъдат 

причина за наличие на дневна сънливост и умора. Намерената от нас по-ниска 

средна SpO2 по време на сън в групата с НДВС е в съзвучие с докладваните 

данни в повечето от предходните проучвания, въпреки че Yumino и съавт. не 

откриват разлика между групите с и без НДВС по този параметър. В синхрон с 

резултатите от същото проучване, и ние не откриваме разлики по отношение на 

сатурационния статус между групите с ЦСА и ОСА, макар че такива са 

докладвани от Dolliner и съавт. по отношение на средната SpO2. Тези различия 

още веднъж демонстрират разнообразния фенотип на пациентите с ХСН и 

НДВС, който не може да бъде охарактеризиран само с един показател. Според 

данните от нашата работа, полисомнографското изследване остава 

единственият метод, надеждно разграничаващ пациентите с ОСА и ЦСА. 

 

 

ЗАДАЧА 2. 

За решаването на задача 2 в анализа на данните се включиха 24 

субекта. В два последователни дни им бяха направени полисомнографско 

изследване и хипоксична сесия. Основните характеристики на изследваните 

пациенти са представени в Табл. 5. 

Не бяха наблюдавани различия по отношение на основните 

антропометрични показатели и по ехокардиографската оценка на ХСН между 

пациентите с и без ЦСА. Всички те приемат оптимизирана медикаментозна 

терапия за ХСН, която не показва статистически различия между болните от 

двете групи. Двете групи са сравними и по отношение на наличието на 

съпътстваща патология като захарен диабет, исхемична болест на сърцето, 

артериална хипертензия, метаболитен синдром и ритъмнопроводни нарушения.  

Не се наблюдаваше статистически значима разлика в параметрите на 

кръвно-газовия анализ между изследваните групи. На функционалното 

изследване на дишането при пациентите от ЦСА(+) групата бяха измерени по-

ниски стойности на виталния капацитет, в сравнение с ЦСА(-) групата. Други 

значими спирометрични разлики не бяха отчетени (Таблица 6).  
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Таблица 5. Основни антропометрични и ехокардиографски показатели и 

придружаващи заболявания на изследваната група 

Параметри  ХСН-ЦСА (n=7)  ХСН+ЦСА (n=17)  p  

Възраст (год.)  66.4±9.1  64.8±7.8  0.656  

пол  (м/ж) 3/4 14/3 0.077 

ИТМ  (kg.m-2)  31.2±7.8  32.4 ±6.0  0.693 

ФИЛК  (%)  50.7±4.2  55.5±6.4  0.085 

ТДРЛК (cm) 5.4±0.5 4.9±0.6 0.112 

ТСРЛК (cm) 3.6 (3.2-5.3) 3.5 (2.5-4.6) 0.329 

ДЛП  (cm) 4.5±0.7 4.5±0.5 0.938 

Придружаващи 
заболявания    

Захарен диабет 2 3 0.462 

Артериална 
хипертензия 

6 14 0.672 

Метаболитен 
синдром 

5 13 0.586 

ИБС 5 17 0.076 

Медикаментозна 
терапия    

Бета-блокери 7 15 0.493 

Блокатори на Са 
канали 

1 5 0.414 

Диуретици 4 10 0.643 

Спиронолактон 2 1 0.194 

ACE-инхибитори/АРБ 5 13 0.586 

Нарушения в ритъма 3 10 0.395 

MLHFQ 23.0±13.3 39.3±19.9 0.060 

ESS 7.1±3.8 9.2±4.5 0.289 
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Таблица 6. Кръвно-газови (артеризлизирана кръв) показатели и показатели 

от функционалното изследване на дишането на двете изследвани групи  

Параметри  ЦСА(-)  ЦСА(+)  p  

pH  7.44±0.04  7.42±0.03  0.198  

pO2      (mmHg)  72.8±10.2  76.7±8.3  0.349 

pCO2      (mmHg) 35.2±2.0  36.6±3.5  0.455 

SpO2       (%)  96.4±1.1  96.8±1.6  0.531 

HCO3
-     (mmol.L-1 ) 25.1±2.4  24.4±2.1  0.500 

ВК       (%) 103.5±14.8 90.7±10.5 0.025 

ФВК       (%) 96.9±10.3 85.4±10.4 0.021 

ФЕО1       (%) 89.7±6.3 88.3±12.4 0.784 

ФЕО1/ВК     (%) 74.4±6.3 80.3±7.1 0.070 
 

Основните полисомнографски параметри на двете изследвани групи са 

представени на Табл.7 

Таблица 7. Основни полисомнографски параметри изследваните групи 

Параметри  ХСН-ЦСА (n=7)  ХСН+ЦСА (n=17) p  

TST   (min)  297.9±54.6  336.6±107.7  0.380 

N1   (%) 13.3 (6.6-34.2) 13.4 (4.0-44.2) 0.852 

N2   (%) 62.0 (44.3-66.3) 57.7 (38.2-88.9) 0.901 

N3   (%) 16.0 (0-23.5) 5.0 (0-21.7) 0.187 

REM   (%) 5.8 (0.8-13.4) 8.7 (0-25.8) 0.619 

Време до заспиване 

(min) 

17.0 (2.3-41.0) 16.5 (1.0-327.3) 0.576 

Ефективност (%) 64.7±13.4 70.0±18.0 0.494 

АХИ  (брой.h-1)  28.3±23.8  59.7±24.8  0.014  

ODI  (брой.h-1) 26.2±24.1 51.7±20.9 0.019 

цАХИ  (брой.h-1)  7.0±3.3  40.4±18.3  <0.001  

оАХИ  (брой.h-1)  16.8±16.6  15.7±17.1  0.882 

средна SpO2 (%)  92.8 (79.7-96.0) 93.2 (85.1-96.7) 0.901 

минимална SpO2 (%)  76.6±13.3  74.7±7.5  0.663 

СреднаСтДесат (%)  4.7 (3.9-13.3) 5.4 (3.8-16.6) 0.494  
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Не беше наблюдавана статистически значима разлика в индекса на 

апнеите и хипопнеите, както и в индекса на десатурациите между двете групи 

по време на прехипоксичния период (hAHIpre=17.3±25.1 с/у 29.3±28.4, p=0.342; 

hODIpre=14.2±15.6 с/у 22.4±25.0, p=0.435; средната степен на десатурация 

(hAvDespre)= 3.5±1.9 с/у 2.6±2.4, p=0.388 при групата без и с ЦСА, респективно. 

Значително по-високи стойности на същите параметри бяха получени след 

хипоксичната провокация в групата ЦСА (+), сравнена с групата без ЦСА  

(hAHIpost=18.7±26.3 с/у 53.2±27.8, p=0.010; hODIpost=3.4±5.0 с/у 36.5±21.4, 

p=0.001; hAvDespost=1.7±2.1 с/у 4.9±2.4, p=0.007). (Фиг. 5) 

 

Фигура 5. Индекс на кислородната десатурация по време на хипоксичната 

провокация в пре- и постхипоксичните периоди (hODIpre and hODIpost) при 

пациенти с ХСН с (ХСН+ЦСА) и без (ХСН-ЦСА) централна сънна апнея 

Ние предполагаме, че хипоксичната сесия предизвиква хипервентилация 

и, хипокапния, с понижаване на стойностите на pCO2 под апнеичния праг. По 

време на хипоксичния период, хипоксията (т.е. подаването на въздух с 

понижено pO2) стимулира дихателния център и стабилизира дишането, като 

предотвратява появата на централни апнеи. След като хипоксичният стимул 

бъде премахнат, възникналата хипокапния предизвиква серия от централни 

апнеи.  
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Екзогенната хипоксия провокира значително по-голям брой събития в 

постхипоксичния период, сравнени с изходните стойности, само при пациентите 

с ЦСА(+) (hAHIpre/hAHIpost, p=0.002; hODIpre/hODIpost, p=0.023; 

hAvDespre/hAvDespost, p<0.001). (Фиг.5) 

Основните патологични механизми, отговорни за появата на ЧСД при при 

ХСН се базират на схващането за loop gain и на интимните взаимодействия 

между неговите компоненти – plant gain, controller gain и циркулаторното 

изоставане. Следователно, ако приложим хипоксичен стимул на 

предразположен към развитие на ЧСД по време на сън пациент, бихме могли 

да очакваме поява или влошаване на вече появило се ЧСД. В тази връзка ние 

предположихме, че прилагането на екзогенна нормобарна хипоксия 

(постановка, която нарекохме „хипоксична провокация“), може да 

дестабилизира система с предварително абнормни компоненти (controller gain и 

plant gain) до степен, че да предизвика дори визуално различимо периодично 

дишане с централни апнеи в будно състояние при пациенти с ХСН.  

Наличието на дихателна нестабилност и периодично дишане при 

пациенти с ХСН и ЦСА през деня е демонстрирано в няколко предходни 

проучвания. Такова се наблюдаваше и при някои от пациентите, участващи в 

нашето проучване по време на прехипоксичния период. Ние не открихме 

разлика по отношение на дихателният патерн между двете групи в този период. 

Нещо повече, дори регистрирахме наличие на хипопнеи и в групата с ХСН и без 

ЦСА. Последното би могло да бъде обяснено с промените, настъпващи в 

нормалния патерн на дишане при поставянето на маска върху лицето, факт, 

който е дискутиран в предходни проучвания. Той идва да покаже също, че при 

някои от пациентите с ХСН+ЧСД дихателната нестабилност в будно състояние 

е толкова дискретна, че практически състоянието не може да бъде отличено от 

нормалните дихателни колебания при пациенти с ХСН без ЧСД. От друга 

страна, разликите между двете групи добиха статистическа значимост в 

постхипоксичния период. Ние потърсихме възможна патофизиологична 

обосновка на наблюдаваните промени, за да изградим нашата хипотеза. 

Силна и значима корелация беше открита между цАХИ и hODIpost 

(rho=0.596, p=0.002 при степен на значимост 0.01). Регресионният анализ 
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показа, че показателят hODIpost е в състояние да предскаже наличието на ЦСА 

по време на сън (p=0.024). Анализ на ROC кривата (AUC=0.958 (0.837-1.000), 

p=0.001) определи най-добрата гранична стойност (cut-off value) за показателя 

hODIpost=12.5, което съответства на сензитивност 94.1% и специфичност 

100%. Позовавайки се на тази гранична стойност, само при 1 пациент се получи 

фалшиво положителен резултат (Фиг. 6).  

 

Фигура 6. Връзка между cAHI и hODIpost при изследваните пациенти. 

Разпределение на пациентите в четирите квадранта (FP – фалшиво 

положителен, TP – истински положителен, FN – фалшиво отрицателен,  

TN – истински отрицателен) 

Според нас предимството на хипоксичната провокация се състои в това, 

че тя директно отразява патогенезата на централната сънна апнея и, 

следователно, в много по-малка степен би могла да бъде повлияна от външни 

фактори. Този факт прави излишна сложната преселекция на пациентите. 

Освен това, нашият подход е бил тестван при пациенти с ХСН с диастолна 

дисфункция или леко понижена фракция на изтласкване, което го определя 

като ранен скриниращ метод.  
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ЗАДАЧА 3. 

Пациентите с ХСН са разнообразна група по отношение на резултатите 

от функционалното изследване на дишането, като в болшинството от случаите 

са налице нормални стойности или леки обструктивни или рестриктивни 

нарушения. Получените от нас резултати потвърждават това наблюдение. За 

решаването на задача 3 изследвахме 52 лица (34 мъже) със стабилна ХСН и 

средна възраст 65.2±8.4 години. На базата на стойностите на индекса на 

централни събития (цАХИ), разделихме пациентите на две групи – група 1 (без 

ЦСА) и група 2 (с ЦСА). При пациентите от група 2 се наблюдаваха по-високи 

стойности на ИТМ, сравнени с тези от останалата групата. Не се регистрираха 

разлики по отношение на докладваните стойности по скалата за сънливост на 

Епуърт и ехокардиографските характеристики на пациентите от двете групи. На 

Табл.8 е представена сравнителна характеристика на антропометричните 

данни, показателите от ехокардиографското изследване и полисомнографските 

показатели на включените пациенти, разпределени по групи. 

При пациентите с ЦСА се откриха по-ниски стойности на функционалните 

белодробни показатели: ВК, ФВК, ФОК, ОО, ТБК, ВЕД (като процент от 

предвидените стойности), сравнени с групата пациенти без ЦСА. Двете групи 

не се различаваха по показателите на кръвно-газовия анализ.  Данните от 

спирометрията и кръвно-газовия анализ на двете групи са показани на Табл.9 и 

Табл.10. 
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Таблица 8. Сравнение на антропометрични данни, данните от 

ехокардиографията и основните полисомнографски показатели при 

пациенти с ХСН с и без ЦСА (гранична стойност на цАХИ-15/ч.) 

Показатели 
Група 1 (n=21) 

цАХИ<15 

Група 2 (n=31) 

цАХИ>15 
р 

Възраст    (год) 66.1±8.7 64.4±8.1 0.532 

ИТМ            (kg.m-2) 27.2 (17.3-46.5) 31.7 (21.7-43.9) 0.024 

ESS 6 (2-18) 10 (1-24) 0.306 

ФИЛК     (%) 48.4±9.0 54.4±7.0 0.027 

ТСОЛК     (mL) 57 (20-157) 44.5 (21-114) 0.084 

ТДОЛК     (mL) 131.7±40.9 120. 5±43.4 0.416 

ТДРЛК     (cm) 5.2±0.6 5.0±0.7 0.357 

ТСРЛК     (cm) 3.9±0.7 3.6±0.7 0.260 

ДЛП       (cm) 4.42±0.7 4.6±0.50 0.439 

TST     (min) 351.0±102.8 305.4±112.9 0.145 

Ефективност  (%) 71.3±19.3 68.7±18.0 0.638 

N1       (%) 12.5±8.2 16. 5±14.1 0.245 

N2       (%) 56.1±15.3 59.0±16.4 0.512 

N3       (%) 14.4±11.9 11.6±15.1 0.484 

REM       (%) 16.5±8.1 12.7±11.2 0.196 

Средна SpO2   (%) 93.6 (79.7-96.9) 93.2 (85.1-97.3) 0.411 

Минимална SpO2  (%) 85.0 (51.0-92.0) 74.5 (51.0-86.0) 0.009 

АХИ     (брой.h-1) 13.1 (0.8-75.1) 51.4 (15.2-124.5) <0.001 

оАХИ    (брой.h-1) 6.92 (0.57-50.09) 9.26 (0-68.5) 0.989 

цАХИ    (брой.h-1) 4.08 (0-11.89) 30.47 (16.27-77.9) <0.001 

мАХИ    (брой.h-1) 0 (0-16.53) 1.2(0-14.5) 0.33 

ODI     (брой.h-1) 12.6 (0.4-74.4) 51.4 (16.0-88.6) <0.001 
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Таблица 9. Сравнение на стойностите от ФИД при пациенти с ХСН с и без 

ЦСА (гранична стойност на цАХИ-15/ч.) 

Показатели 
Група 1 (n=21) 

цАХИ<15 

Група 2 (n=31) 

цАХИ>15 
р 

ВК    (%) 104.2 (80.0-149.6) 89.7 (67.20-123.6) 0.002 

ФВК    (%) 100.7 (80.2-146.4) 85.6 (59.90-128.40) 0.003 

ФЕО1    (%) 93.8±18.0  89.8±14.7 0.448 

ФЕО1/ ВК 74.5±9.2  82.2±7.4 0.006 

ФОК    (%) 130.1 (70.20-247.10) 109.30 (71.6-157.10) 0.066 

OO    (%) 145.3 (68.40-321.70) 121.60 (76.9-165.60) 0.061 

ТБК    (%) 114.4 (85.5-192) 99.50 (72.60-116.90) 0.002 

ВЕД    (%) 99.8±17.1 100.2±17.6 0.938 

ФЕД25  (L.sec-1) 4.65±1.61 6.26±2.00 0.009 

ФЕД25  (%) 79.3±26.9 91.0±22.8 0.150 

ФЕД50  (L.sec-1) 1.95±0.81 2.81±1.10 0.009 

ФЕД50 (%) 53.6±23.5 67.7±24.5 0.074 

ФЕД75  (L.sec-1) 0.40±0.21 0.74±0.42 0.003 

ФЕД75  (%) 35.8±22.0 51.5±30.5 0.074 
 

 

Таблица 10. Сравнение на стойностите от кръвно-газовия анализ при 

пациенти с ХСН с и без ЦСА (гранична стойност на цАХИ-15/ч.) 

Показатели 
Група 1 (n=21) 

цАХИ<15 

Група 2 (n=31) 

цАХИ>15 
р 

pH 7.43±0.04 7.42±0.03 0.658 

pCO2   (mmHg) 35.2±3.6 37.0±3.8 0.152 

pO2   (mmHg) 75.6±10.4 73.5±8.4 0.493 

SpO2    (%) 96.5 (91.4-98.4) 97.0 (93.1-98.4) 0.644 

ctO2    (mmol.L-1 ) 9.10±1.1 9.6±1.0 0.199 

BE    (mEq/L) -1.0±3.0 -0.2±2.5 0.414 

HCO3
-  (mmol.L-1 ) 

24.0±2.4 24.5±2.0 0.521 
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Намерените от нас по-ниски стойности на ВК, ФВК, ФОК, ОО и ТБК при 

групата с ЦСА определят "по-рестриктивния" профил на тези пациенти. В 

проучването на Ambrosino и сътр., стойностите на ВК и ТБК са били по-ниски 

при пациентите с по-тежка ХСН. Пониженият ТБК е факт и според Torchio и 

сътр. и Yap и сътр., но не и според Hart и сътр. Противоречиви са данните от 

тези проучвания и по отношение на ФОК. Тези различия биха могли да се 

обяснят с наличието на ЦСА с различна честота, което не е изследвано в тях. 

Единственото до момента проучване в достъпната литература, сравняващо 

параметрите на ФИД при пациенти с ХСН с и без ЦСА, за разлика от нас, не 

докладва различия във ФВК, ФОК и ТБК. Редно е да се отбележи, обаче, че са 

налице значителни методологични отлики между двете проучвания. Например 

Szollosi и сътр., определят наличието на ЦСА при >75% централни събития и 

ОСА при >25% обструктивни събития, което означава, че част от нашите 

пациенти с ЦСА биха попаднали според тези критерии в групата с ОСА. Прави 

впечатление, че в споменатото проучване ФОК е значимо по-нисък (фактор за 

повишен "plant gain" и дихателна нестабилност) в сравнение с контролите в 

групата с ОСА, но не и в групата с ЦСА. 

Налице бяха значими корелации между цАХИ и ИТМ (rho=0.466, p<0.001), 

ФВК% (rho=-0.306, p=0.027), ФЕД50 (rho=0.417, p=0.002), ФЕД75 (rho=0.460, 

p=0.001) (Фиг. 7), ФОК% (rho=-0.467, p<0.001), ТБК% (rho=-0.512, p<0.001)  

(Фиг. 8) и ОО% (rho=-0.341, p=0.018).  
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Фигура 7. Корелация между индекса на централни апнеи (цАХИ) и форсирания 

експираторен дебит на 75% от форсирания витален капацитет (ФЕД75) 

 

Фигура 8. Корелация между индекса на централни апнеи (цАХИ) и тоталния 

белодробен капацитет (ТБК%)  
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При сравнението между двете групи по отношение на антропометричните 

показатели, параметрите от функционалното изследване на дишането и 

кръвно-газовия анализ (представени по-горе в Табл. 9, Табл. 10), се 

наблюдаваха сигнификантни различия по отношение: ИТМ, ФВК%, ВК%, 

ФЕД25, ФЕД50 и ФЕД75. Тези параметри бяха изследвани за предиктивната им 

стойност по отношение на наличието (цАХИ>15) или липсата на ЦСА 

посредством регресионен анализ, данните от който са представени на Табл. 11. 

Таблица 11. Коефициенти от едновариабилен регресионен анализ на 

антропометрични и параметри от ФИД като предиктори за наличието на 

ЦСА 

Показатели р Exp (B) 

ИТМ     (kg.m-2) 0.039 1.103 

ФВК  % 0.016 0.939 

ВК  % 0.029 0.954 

ФЕД25   (L.sec-1) 0.101 1.299 

ФЕД50   (L.sec-1) 0.026 2.011 

ФЕД75   (L.sec-1) 0.008 20.534 
 

Поради наличието на колинеарност между показателите ФВК% и ВК% и 

между ФЕД50% и ФЕД75%, в последващия мултивариантен регресионен 

анализ бяха включени само показателите ИТМ, ФВК% и ФЕД75%, като поради 

липса на статистическа значимост ИТМ отпадна от финалния модел, съдържащ 

параметрите ФВК% и ФЕД75%  

Същите показатели бяха използвани в регресионен модел по отношение 

на стойността на цАХИ като зависим показател.  

Според регресионния модел се получи следното уравнение за 

калкулиране на цАХИ въз основа на параметрите от ФИД: 

цАХИ=54.4+25.5* ФЕД75-0.52* ФВК% 

Резултатите от извършения регресионен анализ на параметрите от ФИД 

като предиктори за наличието на ЦСА и за индекса на централни апнеи (цАХИ) 

определя като независими такива ФЕД75 и ФВК%. Налице е 

правопропорционална зависимост на цАХИ с ФЕД75 и обратнопропорционална 
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зависимост с ФВК%. Според нас, тези резултати са в съзвучие с теорията за 

патогенезата на ЦСА при пациентите с ХСН. По-ниските стойности на ФВК% 

отразяват "по-рестриктивен" тип белодробна вентилация, вероятно в резултат 

на белодробна конгестия и интерстициален оток, които са доказани фактори в 

патогенезата на ЦСА (Фиг.9).  

 

Фигура.9. Сравнение между пациентите с  и без ЦСА по отношение на 

основни спирографски показатели (ФВК% и ФЕО1%) 

От друга страна, по-ниските стойности на ФЕД75 са израз на оток на 

бронхиалната стена на малките бронхи и теоретично намаляват ефективността 

на газообмяната по отношение на СО2, понижавайки plant gain и, следователно, 

стабилизират дишането. Рlant gain отразява ефективността на газовата обмяна 

или как промените във вентилацията водят до промени в кръвните газове, 

което определя значението на белодробните дебити. Увеличените белодробни 

дебити могат да предизвикат увеличение на plant gain, тъй като са по-

ефективни в коригирането на промените в стойностите на pCO2 и pO2 и 

предразполагат към нестабилност на системата. Този факт обяснява и 

повишената склонност към развитие на ЦСА/ЧСД по време на сън в легнало по 

гръб положение. В подкрепа на тази хипотеза е и тенденцията за по-високи 

стойности на ОО и ФОК в групата без ЦСА. В резюме, лекостепенната 

рестрикция е фактор, фаворизиращ наличието на ЦСА при пациентите с ХСН, а 

лекостепенната обструкция е протективен такъв.  
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Въз основа на данните от проучването беше изграден стъпаловиден 

подход за амбулаторна оценка на риска от НДВС (както ЦСА, така и ОСА), 

които биха изисквали терапия (АХИ>15) (Фиг. 14). Анализът на ROC-кривата за 

BMI показва най-добра гранична стойност за BMI=28.3 (AUC=0.750 (95%CI 

0.584-0.916), p=0.009) със специфичност=0.750 и чувствителност=0.775. 

Анализът на ROC-кривата за показателя ФЕД75 показва най-добра гранична 

стойност за ФЕД75=0.55 (AUC=0.778 (95%CI 0.646-0.911), p=0.004) със 

специфичност=0.833 и чувствителност=0.595. 

Данните от нашето проучване не показват дискриминативна способност 

на pCO2 по отношение на риска от НДВС. Както беше отбелязано по-горе 

стойностите на показателя за цялата група пациенти са близки до долната 

референтна стойност. Ние счетохме за подходящо включването му в 

диагностичния подход, тъй като е параметър от рутинно изследване и доказан 

рисков фактор за ЦСА според цитираните литературни източници. 

Независимо от факта, че настоящият труд е фокусиран върху ЦСА, 

представеният подход насочва към пациенти с висок риск за НДВС. Ние 

считаме, че установяването на който и да е вид НДВС и иницииране на 

адекватен режим терапия с положително налягане, би повлияло положително 

протичането на ХСН. 

 

Фигура 10. Стъпаловиден подход за амбулаторна оценка на риска от НДВС 
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ЗАДАЧА 4. 

В изпълнението на задача 4 взеха участие 20 пациента със стабилна 

хронична сърдечна недостатъчност (ФИЛК 53.1 ± 8.13). Всички те бяха 

диагностицирани с централна сънна апнея на базата на полисомнографското 

изследване, извършено по време на диагностичната визита. Общите данните 

относно антропометричните и ехокардиографски показатели за цялата група са 

представени на Табл. 12. 

Таблица 12. Антропометрични и ехокардиографски показатели на 

изследваните пациенти, n=20 

Показатели Стойност 

Възраст   (год) 62.9 ± 7.65 

Пол     (м/ж) 15/5 

ИТМ     (kg.m-2) 33.38 ± 7.31 

ФИЛК   (%) 53.1 ± 8.13 

ТДОЛК   (mL) 124.17 ± 38.0 

ТСОЛК   (mL) 57.65 ±  26.73 

ТДРЛК   (cm) 5.11±0.51 

ТСРЛК   (cm) 3.65±0.53 

ДЛП     (cm) 4.49 ±  0.62 

ESS 9.3 ± 6.06  

MLHFQ 41.07±21.74 
 

Терапията с постоянно положително налягане (СРАР) доказано 

предотвратява оклузията на горните дихателни пътища, която е основен 

патофизиологичен механизъм за възникването на обструктивна сънна апнея. 

Нито един от пациентите не съобщи за дискомфорт или непоносимост към 

приложеното лечение със СРАР по време на терапевтичната визита. Не беше 

наблюдавано влошаване на състоянието или на симптомите на ХСН при нито 

един от включените пациенти по време на титрацията със СРАР. Пример за 

ефекта на СРАР върху дишането по време на сън при един от нашите пациенти 

е показан на Фиг. 11. 
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Фигура 11-а. Пет-минутен откъс от дихателната част на 

полисомнографски запис на пациент с ХСН и ЦСА/ЧСД. Сигналът за 

дихателния поток  показва типичното за ЧСД увеличаване и намаляване на 

вентилацията (кресчендо-декресчендо), последвани от апнеична пауза, със 

синхронно движение на дихателната мускулатура. Всяка апнея е последвана 

от понижение в кислородното насищане  

 

 

Фигура 11-б. Пет-минутен откъс от дихателната част на 

полисомнографски запис на същия пациент, на фона на терапия със СРАР 
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Нашите резултати показват, че приложението на терапия със СРАР в 

рамките на една нощ води до облекчаване на ЦСА и подобряване на 

сатурационния статус по време на сън. В резултат на употребата на СРАР се 

отчете значителна редукция както на общия АХИ (57.3±20.8 с/у 20.7±21.6, 

р=<0.001), така и на индекса на централни (цАХИ=33.4±17.7 с/у 18.9±21.8) и 

обструктивни апнеи (оАХИ=18.5±16.4 с/у 1.2±1.2, р=<0.001) (Фиг.12).  

Фигура 12. Промяна в количеството на НДВС  при прилагане на терапия със 

СРАР при цялата група пациенти и при групата на „отговарящите“ 

Отбеляза се увеличение на средната сатурация и понижение на 

средната степен на десатурация (след дихателно нарушение). Не се 

наблюдава разлика в най-ниската отчетена стойност на сатурацията Средната 

сърдечна честота остана непроменена и в двете вечери. 

Сред бързо-настъпващите ефекти върху дейността на сърдечно-

съдовата система, при прилагане на СРАР, биха могли да се отбележат 

повишаването на интраторакалното налягане и последващото понижение на 

сърдечното пред- и следнатоварване, посредством понижаване на 

систоличното и диастоличното трансмурални налягания. Доказано е също, че 

СРАР терапията води до увеличаване на минутния обем и може да предизвика 

понижение на сърдечната честота, както в краткосрочен, така и в дългосрочен 

план, при пациенти с ХСН. 
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Докато нашите данни демонстрират „острите“ ефекти на СРАР в рамките 

на една вечер, други колективи изследват влиянието на този терапевтичен 

подход за различно продължителен период. Artz и съавт. сравняват ефекта на 

СРАР терапията за една, две нощи и дванадесет седмици и установяват, че 

резултатите от терапия със СРАР при пациенти с ХСН и ЦСА, настъпват 

постепенно с течение на времето. Средното понижение на АХИ с 63,8% в 

рамките на една вечер, което ние наблюдавахме при нашите пациенти, е 

сравнимо с резултатите от предходни проучвания.  

Krachman и съавт. демонстрират редукция на АХИ с 66% след около 

двуседмична употреба на СРАР с което подчертават, че максималният ефект 

на терапията може да се прояви по-рано от 12 седмици. Sin и съавт. Доказват, 

че дългосрочната употреба на СРАР при пациенти с ХСН и ЦСА е безопасна и 

води до удължаване на времето до трансплантация. Въпреки, че настоящото 

проучване е ограничено от малкия брой включени пациенти и невъзможност да 

предложи ясен механизъм за ефекта на терапията със СРАР върху ЦСА и 

неговата зависимост от времето, нашите данни ясно демонстрират 

благоприятния ефект на терапията с постоянно положително налягане при 

пациенти с ХСН и ЦСА още при първото ѝ приложение. Потвърждавайки 

резултатите от други подобни проучвания, нашите данни ни дават основание 

да предполагаме, че възможността за потискане на ЦСА от СРАР вероятно би 

изиграла ключова роля за подобряване на прогнозата при пациентите с ХСН. 

Ние смятаме, базирайки се на данните за високата честота на ЦСА сред 

популацията пациенти с ХСН, че това нарушение следва да бъде взето 

предвид в диференциално-диагностично отношение, като възможна причина за 

неблагоприятна прогноза на ХСН.  

По отношение на структурата на съня, се наблюдава тенденция за 

понижение на повърхностния (N1) сън и статистически значимо повишение на 

бавновълновия (N3) сън и РЕМ съня (Табл.15). Налице е изразена тенденция и 

към повишаване на ефективността на съня, без промяна на времето за 

заспиване с употреба на СРАР. Въз основа на промяната в стойностите АХИ (> 

или < 50% от първоначалната стойност) при приложението на СРАР, 

разделихме пациентите в 2 подгрупи – „отговарящи“ (n=14, 70% от пациентите с 

ЦСА) и „неотговарящи“ (n=6) на терапията (Фиг. 13).  
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Фигура 13. Индивидуален отговор към терапията със СРАР, оценен 

посредством редукцията на АХИ спрямо първоначалната стойност. 

Намаление с > 50% определя пациента като „отговарящ“ (синя 

непрекъсната линия). Останалите пациенти попадат в групата на 

„неотговарящите“ (червена прекъсната линия) 

Основните полисомнографски параметри от диагностичната и 

терапевтичната визита за всички пациенти и отделно само за подгрупата на 

"отговарящите", са представени на Табл. 13.  
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Таблица 13. Сравнение на основните полисомнографски параметри от 

диагностичната и терапевтичната вечер за цялата група и само за 

"отговарящите" към терапията със СРАР 

 

Параметри ХСН (n=20) Отговарящи (n=14) 

 Визита 1 Визита 2 p Визита 1 Визита 2 p 

TRT   (min) 468.7±105.8 443.8±92.1 0.278 435.9±110.2 420.1±89.1 0.609 

TST    (min) 303.8±121.8 314.7±97.7 0.657 303.4±119.0 308.4±91.6 0.879 

N1   (%) 19.9±16.4 12.2±13.4 0.082 22.4±19.0 9.3±10.3 0.017 

N2   (%) 56.7±16.5 47.5±17.4 0.134 55.7±14.9 46.3±16.1 0.176 

N3    (%) 9.0±14.9 19.0±11.6 0.052 6.3±7.7 20.8±10.7 <0.001 

REM   (%) 13.1±11.6 21.2±10.7 0.002 13.8±13.0 23.6±9.8 0.007 

Време до заспиване 
    (min) 

28.0±23.9 21.4±20.1 0.120 29.3±25.9 21.7±21.7 0.063 

Събуждания (брой) 38.0±25.5 32.3±26.4 0.416 42.1±29.4 25.9±13.2 0.011 

Ефективност  (%) 61.7±29.2 74.4±17.1 0.063 63.0±30.8 77.1±13.7 0.141 

АХИ              (брой.h
-1

) 57.3±20.8 20.7±21.6 <0.001 60.6±17.3 11.2±9.8 <0.001 

АХИНРЕМ  (брой.h
-1

) 56.6±23.6 24.7±25.2 <0.001 59.5±20.4 13.9±13.4 <0.001 

АХИРЕМ (брой.h
-1

) 50.5±25.4 14.6±16.2 <0.001 53.6±7.6 25.2±5.9 <0.001 

цАХИ              (брой.h
-1

) 33.4±17.7 18.9±21.8 0.012 32.8±17.3 9.5±10.0 <0.001 

оАХИ              (брой.h
-1

) 18.5±16.4 1.2±1.2 <0.001 21.4±16.3 1.1±1.1 <0.001 

мАХИ  (брой.h
-1

) 5.2±5.5 0.5±0.8 0.001 6.4±0.5 5.7±0.8 0.002 

оАИ              (брой.h
-1

) 10.1±14.0 0.3±0.6 0.005 10.5±0.4 13.7±0.6 0.014 

цАИ              (брой.h
-1

) 18.5±17.6 7.8±11.2 0.009 16.8±15.8 5.1±7.4 0.013 

мАИ  (брой.h
-1

) 4.3±5.0 0.4±0.8 0.002 5.1±0.4 5.3±0.8 0.004 

ODI              (брой.h
-1

) 56.0±22.4 21.8±24.4 <0.001 56.5±20.0 12.2±10.5 <0.001 

среднаSpO2      (%) 91.0±3.9 93.1±2.7 0.001 90.7±3.6 92.8±2.8 0.001 

най-ниска SpO2   (%) 74.2±9.3 82.1±5.0 0.001 73.3±9.0 76.9±23.4 0.637 

СреднаСтДесат  (%) 7.1±3.1 4.6±1.0 0.001 7.5±3.4 4.6±1.1 0.003 

СЧ   (уд.min
-1

) 65.8±7.9 65.3±6.2 0.748 64.7±8.8 64.9±7.0 0.952 
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При нашите пациенти се наблюдаваше увеличено време до заспиване и 

понижена ефективност на съня, които индикират за наличие на лекостепенна 

инсомния, състояние, често съпровождащо ХСН. Терапията със СРАР, обаче, 

не оказва влияние върху тези параметри, което бе потвърдено в нашето и в 

други подобни изследвания. В структурата на съня, обаче, се регистрира 

подобрение, изразяващо се в значително повишение на РЕМ фазата и трета 

фаза (N3) на съня, особено изразено в групата на „отговарящите“ на терапията. 

Повърхностният сън (N1) показа тенденция за намаление на фона на СРАР, 

която е сигнификантна в групата на отговарящите. Резултатите от подобни 

изследвания, касаещи структурата на съня, са противоречиви. В някои от тях се 

докладват повишено количество РЕМ сън и бавно-вълнов сън, докато според 

други, не се наблюдава промяна в структурата на съня, независимо от 

положителния ефект на терапията и подобрението в АХИ индекса. Микро- и 

макроструктурата на съня са зависими от множество фактори, включващи както 

вида и тежестта на НДВС, така и пол, възраст, придружаващи заболявания, 

използвани медикаменти и дори условията на микроклимата 

В подгрупата на отговарящите се наблюдаваха значително понижение на 

дихателните нарушения и средното оксихемоглобиново насищане, както и 

намаление на броя на събужданията през нощта (Табл. 13).  

Изразено по-добрият ефект на терапията със СРАР в подгрупата на 

"отговарящите" (спрямо цялата група) по отношение на качеството на съня и 

НДВС е илюстриран в графичен вид на Фиг. 14. 

Между двете подгрупи ("отговарящи" и "неотговарящи") не се 

наблюдаваха разлики по отношение на никой от антропометричните 

показатели, параметрите за оценка на тежестта на НДВС и тези от ФИД и КГА, 

което е илюстрирано на Табл. 14. 

 

 



47 

Фигура.14. Промяна на структурата на съня при прилагане на терапия със 

СРАР при цялата група пациенти и при групата на „отговарящите“ 

 

Таблица 14. Сравнение между "отговарящите" и " неотговарящите" към 

терапия със СРАР пациенти по отношение на антропометрични, 

полисомнографски и показатели от функционалното изследване на 

дишането и кръвно-газовия анализ 

Параметри 
"Отговарящи" 

n=14 

"Неотговарящи" 

n=6 
p 

АХИ   (брой.h-1) 60.6 ±17.3 49.6±27.6 0.397 

ODI     (брой.h-1) 56.5±20.0 54.5±32.0 0.881 

Средна SpO2   (%) 90.7±3.6 91.7±4.9 0.624 

СрСтДесат     (%) 8.1±4.1 8.2±5.6 0.982 

оАХИ    (брой.h-1) 21.4±16.3 11.9±16.1 0.244 

цАХИ   (брой.h-1) 32.8±17.3 34.7±20.2 0.836 

Възраст   (год.) 63.1±7.1 62.3±9.5 0.849 

ИТМ     (kg.m-1) 33.6±6.7 32.8±9.1 0.829 

pCO2      (mmHg) 36.5±2.8 34.5±5.3 0.275 

ФВК% 89.1±15.0 93.0±17.6 0.643 

ФЕД50   (L.sec-1) 2.8±1.0 2.9±1.1 0.856 

ФЕД75   (L.sec-1) 0.78±0.42 0.74±0.33 0.842 
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С оглед предварителен подбор на пациентите, подходящи за терапия със 

СРАР и евентуалното насочване на останалите към алтернативни методи за 

лечение (кислородотерапия), бяха потърсени различия между групите на 

„отговарящи “ и „неотговарящи“ пациенти. Такива не бяха намерени по 

отношение на антропометричните, както и параметрите от ФИД и КГА. 

Пациентите от двете групи не се различаваха и по профила на сатурация и 

други основни параметри от диагностичното полисомнографско изследване. 

Въпреки, че тази находка е базирана на сравнително малка група изследвани 

субекти, считаме, че понастоящем инициирането на терапия със СРАР е 

единственият начин за оценка на нейната ефективност. 

От изследваните по задача 4 двадесет пациента, 10 (6 мъже и 4 жени) 

отговаряха на включващите критерии за осъществяване на анализ на ВСЧ и 

взеха участие в осъществяването на протокола. Тяхната средна възраст беше 

66.1±8.5, а средната стойност на индекса на телесна маса (ИТМ) беше 32.9±8.4 

кг.м-2. Средната стойност на фракцията на изтласкване на лявата камера 

(ФИЛК) беше 54.2±9.7%, като 7 пациента бяха диагностицирани със сърдечна 

недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Средните стойности на 

крайният диастоличен диаметър на лявата камера бяха 5.0±0.5 cm,  средните 

стойности на крайният систоличен диаметър на лявата камера бяха 3.5±0.6 cm, 

а средните стойности на размерите на лявото предсърдие бяха 4.5±0.4 cm. 

Медикаментозната терапия на ХСН включваше бета-блокери (9/10 пациента), 

инхиботори на ангиотензин-конвертиращия ензим (7/10), блокатори на 

калциевите канали (4/10) и бримкови диуретици (6/10). Най-често срещаната и 

значима патология включваше Артериална хипертензия (9/10) и Захарен 

диабет (4/10). 

Ефектът от терапията със СРАР върху полисомнографските параметри е 

представен като сравнение между диагностичната и терапевтичната вечер в 

Табл.15. Чрез допълнителен анализ разделихме пациентите на „отговарящи “ и 

„не отговарящи“ по отношение на ефекта на СРАР върху АХИ индекса.  
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Таблица 15. Сравнение на основните полисомнографски параметри от 

диагностичната и терапевтичната вечер за цялата група и за групата на 

„отговарящите“  

 

Тоталното време на сън (TST) беше сравнимо между двете вечери. 

Времето до заспиване беше леко повишено, а ефективността на съня - леко 

понижена през първата вечер, стойности, които кореспондират с лекостепенна 

инсомния. Приложението на СРАР през втората вечер не се отрази на тези 

показатели. Отчете се подобрение на структурата на съня  за сметка на 

значително увеличение на РЕМ съня. Процентът на бавно-вълнов сън (N3) 

беше леко повишен, без да е налице статистически значима разлика. 

Терапията със СРАР доведе до значително понижение на АХИ и подобрение на 

профила на сатурацията (като се наблюдава повишение в средната и най-ниска 

стойност на SpO2 и понижение на средната степен на десатурация). Промяна в 

средните стойности на сърдечната честота не беше регистрирана.  

Анализирането на полисомнографските параметри на групата на 

„отговарящите“, показа още по-изразен ефект на терапията със СРАР върху 

структурата на съня, който се изразяваше с понижение на количеството сън от 

Параметри ХСН (n=10) Отговарящи (n=7) 

 Визита 1 Визита 2 p Визита 1 Визита 2 p 

TST           (min) 315.1±115.7 298.7±107.0 0.539 347.7±76.7 310.1±98.1 0.153 

N1     (%) 15.5±8.3 12.1±15.4 0.491 15.3±9.5 5.0±4.7 0.012 

N2     (%) 63.5±19.5 49.4±16.7 0.160 66.5±13.5 50.6±14.0 0.151 

N3     (%) 13.3±19.8 21.5±12.3 0.385 9.1±8.3 25.2±9.8 0.019 

REM    (%) 7.7±6.3 16.9±9.0 0.017 9.1±6.3 19.2±9.6 0.063 

Латенция    (min) 27.1±27.7 21.2±18.8 0.432 24.4±15.1 18.7±17.4 0.320 

Ефективност (%) 66.0±22.6 70.7±20.2 0.435 75.1±10.7 77.3±15.9 0.760 

АХИ   (брой.h-1) 57.6±23.3 23.1±18.3 0.004 64.8±20.8 15.9±7.0 <0.001 

цАХИ   (брой.h-1) 41.6±24.6 21.3±18.7 0.055 47.1±25.6 14.0±5.7 0.011 

срSpO2   (%)    91.1±3.0 92.8±2.5 0.026 90.7±3.3 92.4±2.4 0.104 

SpO2 надир   (%) 72.8±8.5 83.6±4.4 0.005 71.1±9.7 83.7±4.3 0.013 

СрСтДесат   (%) 7.8±3.5 4.6±0.9 0.005 8.0±4.2 4.5±1.0 0.030 

СЧ   (уд.мин-1) 64.6±6.6 64.7±8.1 0.935 61.9±5.4 63.4±9.2 0.568 
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1 фаза (N1) и увеличение на количеството сън от 3 фаза и РЕМ фаза. 

Стойностите на АХИ и цАХИ бяха по-ниски. Ефектът върху профила на 

сатурацията беше подобен, с тази разлика, че увеличението на средната 

сатурация не показа статистически значими стойности.  

При всички пациенти се отчете значително понижение както във 

времевите, така и в честотните параметри на ВСЧ. SDNN (61.5±29.0 срещу. 

49.5±19.3 мсек., p=0.021) и RMSSD (21.8±9.2 срещу. 16.4±7.1 мсек, p=0.042) 

бяха значително по-ниски на фона на терапията със СРАР (Фиг. 15). 

 

 

Фигура 15. Ефект на терапията със СРАР върху показателите от времевия 

анализ на ВСЧ SDNN и RMSSD 

 

Подобна тенденция показаха резултатите на пациентите само от групата 

на „отговарящите“ – SDNN=67.8±32.9 срещу 53.7±22.0 мсек., p=0.058; 

RMSSD=24.0±10.1 срещу 15.3±7.1 мсек., p=0.002). 

Резултатите от честотния анализ на ВСЧ са представени на Таблица 16. 
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Таблица 16. Сравнение в честотния домейн на параметрите на ВСЧ между 

двете визити за цялата група и за групата на „отговарящите“  

Параметри ХСН (n=10) Отговарящи (n=7) 

 
Диагностична 

визита 

Терапевтична 

визита 
P 

Диагностична 

визита 

Терапевтична 

визита 
p 

lnTP (ms
2
) 7.8±1.1  7.4±0.8 0.037 7.9±1.3 7.5±1.0 0.121 

lnLF (ms
2
) 5.5±1.5  5.0±1.4 0.003 5.7±1.8 5.1±1.7 0.001 

lnHF (ms
2
) 4.6±1.0  4.0±1.0 0.024 4.7±1.1 3.8±1.1 0.001 

lnVLF (ms
2
) 7.2±1.1 6.8±0.9 0.020 7.3±1.4 6.9±1.1 0.068 

LF/HF 3.3±2.7 3.4±3.1 0.287 3.7±3.1 4.7±3.3 0.057 

 

Беше наблюдавано значително понижение на всички честотни 

показатели на ВСЧ, но не се отчете промяна в индекса LF/HF. При групата на 

„отговарящите“, обаче, LF/HF индекса показваше тенденция за по-високи 

стойности по време на терапията със СРАР. Тоталната мощ (total power) беше 

също  понижена, но не се отчете статистически значима разлика, поради 

малкия брой изследвани пациенти.  

Наблюдава се значима и силна корелация между понижението на АХИ и 

понижението на натуралния логаритъм от високите честоти (lnHF) (Spearman's 

rho=0.782) (Фиг.16).  

 

Фигура 16. Корелация между понижението на АХИ(Δ AHI) и понижението на 

натуралния логаритъм от високите честоти (Δ HF) при терапия със СРАР  
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получените от нас резултати представят данни за висока честота на 

НДВС и ЦСА сред изследваната популация пациенти със стабилна ХСН. 

Нашите наблюдения потвърждават данните от подобни проучвания за липса на 

специфични признаци и симптоми за ЦСА, които да насочват вниманието на 

лекаря към диагностициране и лечение на това съпътстващо състояние. В 

допълнение, не се откроиха значими разлики в антропометричните параметри, 

ехокардиографската оценка и показателите от КГА при подгрупите пациенти с 

ЦСА и ОСА, факт, който спомага за трудната идентификация на пациентите. 

При интерпретиране на показателите от ФИД, проявата на лекостепенни 

рестриктивни нарушения кореспондираше с изява на НДВС по типа на ЦСА. 

Въз основа на тези резултати ние изградихме тезата, че „рестриктивният“ 

профил от ФИД на пациентите с ХСН предразполага към наличие на ЦСА, а 

„обструктивният“ предпазва от появата ѝ. 

Конструираната от нас постановка с екзогенна хипоксична хипоксия 

(хипоксична провокация) доведе до изява на централни апнеи в будно 

състояние при пациентите с ХСН и ЦСА. Ние предположихме, че 

хипервентилацията, предизвикана от хипоксията и последващата я хипокапния, 

които са доказани елементи от патогенезата на ЦСА, тригерират цикъл на 

периодично дишане с централни събития и позволяват отграничаването на 

пациентите с ЦСА от тези без.  

Нашите резултати показаха, че прилагането на терапия с положително 

налягане в рамките на една вечер, упражнява позитивен ефект върху 

качеството на съня и кислородния статус на пациентите. Потвърждавайки 

резултатите от други подобни проучвания, нашите данни ни дават основание 

да предполагаме, че възможността за потискане на ЦСА от СРАР вероятно би 

изиграла ключова роля за подобряване на прогнозата при пациентите с ХСН  

Като анализирахме резултатите от направените от нас изследвания, ние 

предложихме лесно приложим в ежедневната практика стъпаловиден 

диагностичен подход, който да е в помощ на лекаря и да откроява пациентите с 

висок риск за НДВС.  
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VI. ИЗВОДИ 

 

1. При амбулаторни пациенти със стабилна сърдечна недостатъчност се 

установява висока честота на НДВС (75%), с преобладаване на ЦСА 

(70%).  

2. Не се наблюдават разлики по отношение на основните антропометрични 

параметри, показателите от ЕхоКГ и КГА между пациентите с ХСН с ЦСА 

и тези с ХСН с ОСА. 

3. Някои от параметрите от ФИД се различават значимо между пациентите 

с ХСН с и без ЦСА и могат да се използват за предвиждането й. 

4. „Рестриктивният“ профил от ФИД на пациентите с ХСН предразполага 

към наличие на ЦСА, а „обструктивният“ предпазва от появата ѝ. 

5. Екзогенната нормобарна хипоксична хипоксия увеличава дихателната 

нестабилност и провокира появата на централни апнеи при пациенти с 

ХСН и ЦСА в будно състояние.  

6. Хипоксичната провокация е безопасен, евтин и лесно приложим метод за 

предсказване на ЦСА при пациентите с ХСН, с висока чувствителност и 

специфичност.  

7. Терапията със СРАР е ефективна при 2/3 от пациентите с ХСН и ЦСА и 

води до сигнификантно понижение на апнео-хипопнеичния индекс, 

подобрена архитектоника на съня и профила на кислородното насищане 

по време на сън. 

8. Терапията със СРАР в рамките на една нощ води до понижение на ВСЧ 

при пациенти с ХСН и ЦСА. 
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VII. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

I. Приноси с научно-теоретичен характер 

1. За пръв път се предлага патофизиологичен подход за търсенето на 

предиктори на ЦСА при пациенти с ХСН. 

2. За пръв е изследвана възможността за предсказване на ЦСА въз основа 

на параметрите от ФИД и е изведено съответното регресионно 

уравнение.  

3. За пръв път е отчетен ефектът на екзогенната нормобарна хипоксична 

хипоксия върху патерна на дишане при пациенти с ХСН и ЦСА в будно 

състояние. 

 

II. Приноси с научно-приложен характер 

1. Анализирани са антропометрични, клинични, функционални и 

полисомнографски показатели при българска популация амбулаторни 

пациенти с ХСН. 

2. За първи път у нас се проучва честотата на НДВС и по-специално на 

ЦСА при стабилни амбулаторни пациенти с ХСН. 

3. Разработен е иновативен метод (хипоксична провокация) за скриниране 

на пациентите с ХСН за наличието на ЦСА. 

4. Предложен е диагностичен подход за откриване на пациенти с ХСН с 

висок риск за наличие на НДВС. 

5. Установен ефектът от прилагане на терапия със СРАР върху 

параметрите на ВСЧ и полисомнографските параметри по време на сън. 
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