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   Дисертационният труд е изложен на 136 страници. Той е онагледен с 
10 таблици и 39 фигури. Цитирани са 169 литературни източника.  
Докторантът работи като асистент към Първа Катедра по вътрешни 
болести, секция по Клинична хематология към Медицински факултет 
на Медицински Университет-Пловдив.  
    
Дисертоационният труд е извършен като многоцентрово проспективно 
проучване, проведено в три клинични центъра – Първа Катедра по 
вътрешни болести, секция по Клинична хематология към Медицински 
Университет-Пловдив в Клиника по клинична хематология УМБАЛ „Св. 
Георги“, гр. Пловдив, Клиника по клинична хематология УМБАЛ „Г. 
Странски“, гр. Плевен и Отделение по клинична хематология на УМБАЛ 
„Ст. Киркович“, гр. Стара Загора в рамките на 5 годинишен период 
(2011-2015 год.). 
 
 
   Дисертационният труд е одобрен и насрочен за защита от разширен 
катедрен съвет на Първа Катедра по вътрешни болести към 
Медицински Университе-Пловдив, състоял се на 28.01.2020.  
Докторантът е отчислен с право на защита със Заповед № Р-
416/02.03. 2020 на Ректора на МУ-Пловдив, Проф. д-р Марияна 
Мурджева, дм.  
 
   Дисертационният труд е насрочен за защита пред научно жури в 
състав:  
 
Външни членове:  
1. Проф. д-р Юлиан Райнов, дм 
2. Проф. д-р Лиана  Герчева-Кючукова, дм 
3. Доц. д-р Боряна Аврамова, дм 
 
Вътрешни членове:  
1. Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм 
2. Доц. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм   
 
Резервни членове:  
1. Проф. д-р Стефан Емилов Горанов, дмн  
2. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на …..  
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от … часа пред научно жури в … аудитория на Аудиторния комплекс 
на МУ- Пловдив, бул. “ Васил Априлов” 15а.  
   Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел 
към МУ-Пловдив, бул. “Васил Априлов” 15а и са публикувани на 
интернет-страницата на МУ-Пловдив: www.mu-plovdiv.bg. 
 

 

Най-често използвани съкращения  

 

  β-TM – Бета таласемия майор 

ТМ - таласемия майор 
ТИ – таласемия интермедия 
МРТ – магнитно – резонансна томография 
ЖСН – желязно свръхнатрупване 
ТИФ-Международна Федерация по Таласемия 

NTBI – нетрансферин свързано желязо  

LPI – лабилно плазмено желязо 
DFO – Десфериоксамин (Десферал)  
DFP – Деферипрон (Ферипрокс)  
DSX – Деферазирокс (Ексджейт) 
LIC – концентрация на желязо в черен дроб 

T2 * MRI – методика за оценка на желязно натрупване в черен 
дроб и сърце  
EFLV – ежекционна фракция на лява камера 
HBV – хепатит В вирус 
HCV – хепатит С вирус 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

   Таласемия майор (ТМ) принадлежи към групата заболявания, 
наречени „редки болести“. По данни на „Национален регистър на 
пациентите с таласемия майор“ от  2012 г. в България има регистрирани 
270 пациента с бета-таласемия майор и трансфузионно зависима бета-
таласемия интермедия. Обикновено това са хронични инвалидизиращи 
заболявания със слабо разпространение и висока степен на сложност. 

   Въпреки постиженията на медицината през последните десетилетия, 
пациентите с таласемия майор прогресивно развиват структурни и 
функционални органни усложнения, свързани, както със заболяването 
само по себе си, така и с прилаганите редовни хемотрансфузии. 
Патологичната хемолиза и трансфузионни програми при пациентите с 
Tаласемия майор водят до значително желязно свръхнатоварване. 
Желязното свръхнатрупване уврежда в най-голяма степен функциите 
на сърцето и черния дроб, които оказват влияние върху 
продължителността на живота на пациентите с ТМ. Усилията на 
учените са насочени изключително към ранното откриване и 
навременното правилно лечение на тези усложнения. 

   Сърдечният мускул показва най-ниска толерантност към натрупване 
на свободно желязо, а преминаването на критичния праг води до 
различни сърдечни дисфункции – доскоро основна причина за фатален 
изход още в 2-3 десетилетие от живота на пациентите. Съвременната 
хелатираща терапия е основна опция в терапевтичната стратегия при 
пациенти с таласемия. Освен биохимичните показатели за ЖСН и 
ехокардиографията, най-прецизна оценка дори на субклиничното 
сърдечно отлагане на желязо се получава чрез специфичен метод на 
софтуерна обработка на ядрено-магнитен резонас (ЯМР Т2*). Методът 
ЯМР Т2* е „златен стандарт“ и възпроизводим значим прогностичен 
фактор за развитието на сърдечни дисдфункции при ЖСН. 
   През последните години се постигнаха окуражаващи резултати от 
пероралната хелатираща терапия и адекватните възможности за 
оценка на ЖСН при пациенти с бета-ТМ.    
   Новата терапевтична опция в областта на хелатирането е сериозна 
предпоставка  за повишаване качеството и продължителността на 
живота на пациентите с бета-ТМ. 
 

• До 2011 година не е осъществен комплексен анализ на железния 
свръхтовар  при възрастните пациенти с ТМ в България. 
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• Малко на брой са публикуваните в световната литература 
проучвания върху възрастна кохорта трансфузионно зависими 
пациенти с ТМ, в които да се срявнява ефекта на трите метода на 
хелатиране. В България не са правеждани такива проучвания 
върху пациенти над 18 годишна възраст. 

• Повечето проучвания и публикации, проследяващи ефекта на 
пероралните хелатори обхващат кратък период от време. 
Обикновенно са по-кратки от 3 години, като най-голям брой са 
проучванията с продължителност 12-18 месеца. 

• В достъпната литература няма единно мнение по отношение на 
връзката между биохимичните показатели на желязно 
свръхнатрупване и образните методи за оценка на железния 
товар, както и на корелациите между желязното свръхнатрупване 
в черния дроб и сърцето. 

• Недостатъчно оптимална е диагностика и лечението на 
желязното свръхнатоварване във всички органи и системи 
особенно за подрастващите и младите пациенти. Родителите не 
могат да съдействат за придържането към назначената терапия, 
както при малките деца. 

• Трансфузионното лечение често се провежда непълноценно и 
субоптимално.  

• Не е изградена достатъчно ефективна нормативна уредба, която 
да е базирана на резултати и изводи от широки и дълготрайни 
научни изследвания. 

• Липсват унифицирани стандарти за лечение.  

• Субоптималното трансфузионно лечение, както и 
ненавременното и непълноценно диагностициране на желязното 
свръхнатоварване, а с това и непровежданата или неадекватно 
провежданата хелатираща терапия са предпоставки за ранен 
фатален изход. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
Цел на настоящата дисертационна работа: 
 
Да се определи терапевтичния отговор към хелатиращите агенти 
Deferasirox, Deferiprone и комбинацията Deferiprone с Deferoxamine 
върху желязното свръхнатрупване при възрастни пациенти с бета-ТМ, 
базиран на съвременни диагностични методи за оценка на железния 
свръхтовар. 
 
 
За изпълнение на поставената цел на настоящия труд се 
обособиха следните основни задачи:  
 
1. Да се оцени динамиката на желязното свръхнатрупване в организма 

на пациенти с бета-ТМ съобразно серумното ниво на феритин за пет 
годишен период на проследяване при трите метода на лечение.  

2. Да се оцени динамиката на желязното свръхнатрупване в сърцето и 
сърдечната функция чрез ЯМР-T2* и EхоКГ за трите метода на 
лечение. 

3. Да се оцени желязното свръхнатрупване в черния дроб и 
чернодробната функция чрез ЯМР-T2* за трите метода на лечение. 

4. Да се оцени взаимовръзката между биохимичните показатели на 
желязно свръхнатрупване (феритин) и образните методи за оценка 
на железен товар (ЯМР-T2* на сърце и черен дроб).  

5. Да се изясни връзката между желязното свръхнатрупване в черния 
дроб и сърцето. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Дизайн на проучването 
Дисертоационният труд е извършен като многоцентрово проспективно 
проучване, проведено в три клинични центъра – Клиника по клинична 
хематология УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, Клиника по клинична 
хематология УМБАЛ „Г. Странски“, гр. Плевен и Отделение по клинична 
хематология на УМБАЛ „Ст. Киркович“, гр. Стара Загора в рамките на 5 
годинишен период (2011-2015 год.). 
Обект на проучването  
Пациенти с бета-таласемия майор навършили 18 години, покриващи 
включващите и без изключващи критерии. 
Органи на наблюдението  
Дисертатнът и Научният ръководител.  
Последователност на извършените дейности 

1. Подбор на пациентите според включващи и изключващи 
критерии. 

2. Първоначална оценка на железния свръхтовар. 
3. Определяне на групите за наблюдение според прилаганата 

хелатираща терапия. 
4. Извършване и архивиране на изследванията, регистиращи  

желязното свръхнатрупване. 
5. Статистически анализ. 
6. Формиране на изводи. 

 
Пациенти  
Подборът на пациенти в настоящия труд се базира на следните 
включващи и изключващи критерии: 

I. Включващи критерии: 
1. Диагностично уточнени пациенти с бета-ТМ.  

a. Чрез електрофореза на хемоглобин. 
b. И/или чрез генетично изследване. 

2. Възраст ≥18 год. 
3. Подписано Информирано съгласие – предоставено писмено и 

доброволно подписано от пациентите, съгласно конвенцията от 
Хелзинки. 

4. Планова трансфузионна терапия и индикации за провеждане 
на желязо-хелатираща терапия. 

a. Проведени над 100 хемотрансфузии до момента на 
започване на анализа (ТИФ дефиниции). 
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b. Данни за извършени поне 8 хемотрансфузии на година. 
 

II. Изключващи критерии: 
1. Сигурни данни за не-придържане към хелатиращата 

терапия. 
2. Невъзможност и нежелание за редовно проследяване на 

серумен Феритин, ЯМР-Т2* на сърце и черен дроб. 
3. Пациенти с психични разстройства, които не биха могли да 

съдействат за провеждане на терапията и проследяването. 
4. Пациенти с установена непоносимост към някои от 

използваните хелатиращи агенти. 
 
 
Определяне на групите на наблюдение 
Според вида на прилаганото лечение се оформиха 3 групи на 
наблюдение:  
Група I – Пациенти на хелатиращо лечение с DFX.  
Група II – Пациенти на хелатиращо лечение DFP. 
Група III – Пациенти на хелатиращо лечение DFO+DFP. 
За избор на хелатиращата терапия при всеки конкретен пациент сме се 
ръководили основно според препоръките на Методичните указания за 
диагностициране, лечение и проследяване на пациенти със 
заболявания на кръвта и кръвотворните органи, както и на 
препоръките на Международната Федерация по Таласемия. Главно 
изборът на хелатиращия медикамент е бил следният: при пациенти със 
стойности на сърдечния ЯМР Т2* > 20 ms хелатирането е 
осъществявано чрез DFX, при стойности м/у 10 и 20 ms – чрез DFP, а 
при стойности около и под 10 ms е прилагана комбинацията от DFO и 
DFP. Под внимание са взети също и желанието на пациента, 
вероятността от спазване на предписаната терапия, както и рискът от 
възникакване на нежелани събития. 
 
Методи  

Анкетен метод 
Анкетният метод е приложен при регистриране на изследваните 

пациенти за анализиране на търсените данни при спазване правилата 
за защита на личната информация. Получените данни са архивирани в 
индивидуален пациентски фиш, съдържащ няколко показателя: код на 
пациента, възраст, пол, ръст, телесно тегло, BMI, диагноза, вид на 
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използван хелатор, доза на използван хелатор,  режим на 
трансфузионната терапия. 

Лабораторни методи  
Определяне нивото на серумен феритин.   
За измерване на серумното ниво на феритин използвахме 

турбидиметричен метод при употреба на китове Roche и клиничен 
анализатор Hitachi 912. Латексово свързани антитела реагират с 
антигена в разтвора с пробата от пациент, образувайки антиген-
антитяло комплекс. Получените аглутинати се окачествяват 
турбидиметрично. Интензитетът на формираната мътнина, измерена 
при 700 nm дължина на вълната е пропорционална на феритиновата 
концентрация.  

Серумната концентрация на феритин е определяна по идентична 
методика за всеки един от пациентите в Централните  клинични  
лаборатории  на трите университетски болници. За пациентите на 
Клиника по клинична хематология на УМБАЛ „Св. Георги“, ЕАД, гр. 
Пловдив – в Централна клинична лаборатория, за пациентите на 
Клиника по клинична хематология УМБАЛ „Г. Странски“, гр. Плевен и 
Отделение по клинична хематология на УМБАЛ „Ст. Киркович“, гр. 
Стара Загора, съответно в техните централни лаборатории.  
В настоящето изследване, пациентите са стратифицирани според 
нивото на серумен феритин съобразно следната скала:  
 
 

Ниво на серумния феритин Оценка 

<1500 ng/ml Добро 

1500 – 3000 ng/ml Високо 

>3000 ng/ml Много високо 

 
Образни методи 
Ехокардиография  
С цел определяне на фракцията на изтласкване на лявата сърдечна 

камера е използвана ехокардиография. 
    Ехокардиографски апарат: 

Апарат, отговарящ на стандартите на Европейската Асоциация по 
Ехокардиграфия (ЕАЕ) – Sonos 5500 (Agilent Technologies, Inc., Andover, 
MA, USA, понастоящем част от фирмата Philips), версия на софтуера B 
2.2, с възможности за тъканна Доплер ехокардиография, хармонично 
изобразяване и слято изобразяване (fusion imaging). Използван е 
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ултрабандов трансдюсер S3, с параметри от 1,9 MHz до 3 MHz за 
двуразмерните образи и 1,6 MHz до 3,6 MHz за доплерово изследване. 

Ехокардиографско изследване 
Ехокардиографското изследване е провеждано след планово 

кръвопреливане, трансторакално, в покой, в легнало положение на 
пациента, в лява латерална позиция и  включва двуразмерна, 
едноразмерна (M-mode), конвенциална Доплер ехокардиография, при 
спазване на препоръките на Американското ехокардиографско 
дружество и изискванията на Европейската Асоциация по 
Ехокардиграфия (ЕАЕ). Екстрасистолните и постекстрасистолните 
съкращения са изключвани от анализа.  

Индексът на левокамерната маса се изчислявана по метода на 
Devereux. Глобалната систолна функция е оценявана съобразно 
фракцията на изтласкване (ФИ) на лявата камера, глобалната 
диастолна функция – по съотношението митрална Е скорост / ануларна 
Еа скорост. Надлъжната функция на лявата камера е оценявана по 
систолните и диастолните миокардни скорости – усреднени от четири 
базални сегмента от апикален прозорец. Радиална функция на лявата 
камера е оценявана по скоростта на базалния сегмент на задната стена 
от парастернална позиция. 

Двуразмерна ехокардиография 
Двураменните образи са регистрирани от парастернална позиция по 

дългата и късите оси на лявата камера и от апикална позиция – 
четирикухинен и двукухинен срез. Използвано е включено хармонично 
изобразяване (2-ри хармоник). Изследването е започвано с дълбочина 
на образа 15 см и усилване (gain) – 50%, които впоследствие са 
променяни според конкретния образ. Използвано е слято изобразяване 
(fusion imaging), настроено на оптимална резолюция, което при 
включеното хармонично изобразяване позволява максимална честота 
на кадрите в секунда (frame rate). 

Левокамерната фракция на изтласкване (ФИ) е изчислявана по 
формулата (ТДО – ТСО) / ТДО х 100. 

При всички изследвани пациенти ехокардиографското изследване е 
осъществявано от един и същ изследовател, специалист по 
кардиология и притежаващ сертификат по ехокардиография от състава 
на клиниката по Кардиология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив. 

 
ЯМР-Т2* (MRT T2*) 
Магнитната резонасна томография е техника с големи възможности 

за визуализация и детайлно изследване на вътрешните органи. 
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Достойнство на този метод е високата диференциация на меките 
тъкани и възможността да се изпълни прижизнено магнитна резонансна 
спектроскопия в зоната на интерес. С това методът позволява 
изучаване на метаболизма на тъканите при различни заболявания -
Мишева (6). Принципът, който споделят всички съвременни ЯМР 
техники е този, че когато радиочестотен магнитен импулс се подаде към 
съответна тъкан (напр. черен дроб или миокард), протоните получават 
енергия, която променя ориентацията на техния спин, по-късно те 
релаксират и се връщат в първоначалното си състояние. При спин ехо, 
след получаване на импулса на ядрото е необходимо време за 
релаксация („релаксационно време“): Т1 в лонгитудиналната равнина и 
Т2 в трансверзалната равнина. Стойностите могат също така да се 
представят като релаксационни отношения R1 отношение (съответства 
на 1/Т1) и R2 отношение (съответства на 1/Т2). Вариант на този принцип 
са градиентните ехо техники, които се постигат като се приложи силно 
градиентно магнитно поле към радиочестотния импулс, който се 
прилага при спин ехото. По този начин се получават множество еха за 
по-кратко време, за разлика от спин ехо техниките. По-краткото време 
може да подобри чувствителността и може да се измерва като Т2* (в 
ms), като 1/ Т2*=1/Т2 + 1/Т` (Т2 е тъканното релаксационно време, а Т2` 
е магнитната нехомогенност на тъканта). Важно е да се има предвид, 
че концентрацията на желязо в тъканите не е линейно свързана с Т2* 
или Т2, но е линейно свързана с 1/ Т2* или 1/Т2 (R* или R2). В 
клиничната практика се използват и двете техники градиентно и/или 
спин ехо. 

Секвенцията Т2* (Т2-звезда) позволява изобразяване на 
кръвоизливи и депозити от хемосидерин. При изобразяване чрез тази 
секвенция съответните желязо-съдържащи структури изглеждат 
хипоинтенсни. В настоящото изследване методът е използван, както за 
оценка на железния свръхтовар в миокарда, така и на свръхтовара в 
черния дроб (ТИФ).  

 
Оценка на железен свръхтовар в миокарда чрез ЯМР-Т2*  
Сърдечният Т2* представлява валидиран показател, който точно 

отразява съдържанието на желязо в сърцето и ползата му в клиничното 
лечение е голяма (Modell 2008, Wood 2009). Стойността на Т2* като 
показател е, че идентифицира тези пациенти, при които съществува 
риск от развитие сърдечни усложнения, преди настъпването на 
функционални промени, които могат да бъдат установени от по-прости 
неинвазивни методи като например ехокардиографията. 
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Всички ЯМР-Т2*-базирани оценки при пациентите са извършвани 
след планова хемотрансфузия при посттрансфузионно ниво на 
хемоглобина от 110-120 g/l, от обучен за целта екип (съставен от лекар, 
специалист по образна диагностика и лаборант със съответните 
сертификати за получена квалификация) в МЦ „Провита“, София на 
апарат Siemens, модел MAGNETOM ESSENZA 1.5T. 

Процедурата по ЯМР изобразяване изисква съучастие от страна на 
пациента заради необходимостта от тренирано задържане на 
дишането при команда. Техниката на ЯМР-скениране вкючва 
провеждане на начални ориентировъчни изображения в трите равнини 
– аксиална, коронарна и сагитална, които позволяват потвърждаване 
или изключване на евентуални екстракардиални промени (фигура 1). 
   

 
Фигура 1. ЯМР в аксиална, коронарна и сагитална равнини. 
 

Образното изследване продължава с визуализиране на основните 
равнини за оценка на морфология, сегментна кинетика и функционални 
параметри на лява камера – в т.ч. – а)VLA-2CH, б) FCH, в) LVOT-3CH, 
г) Short Axis-SA (фигура 2).  
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Фигура 2.  

Получените образи от изброените основни равнини дават 
възможност за оценка на телесистолен обем, ударен обем, фракция на 
изтласкване, както обективизиране на миокардната маса.  

След извършване на изброените измервания, се осъществява и 
оценка на желязното натоварване на миокарда чрез прилагане на ЯМР 
Т2* секвенция в областта на  средния отдел на интервентрикуларния 
септум.  

 
Фигура 3. 

Получените резултати се измерват в милисекунди (ms) според 
скалата, представена в таблица 1,  

a. б. в. 

г. 
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където стойност над 20 ms обозначава липса на патологично желязно 
натрупване, а стойност под 10 ms – тежко желязно натрупване.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Миокардно свръхнатрупване според стойностите на ЯМР-
Т2*. 
 

 
Фигура 4. 

При всеки от анализираните пациенти изследването е провеждано 
ежегодно в рамките на периода на наблюдение.  
 

Оценка на железния свръхтовар в черния дроб чрез ЯМР-Т2*  
 

Понастоящем магнитно резонансното изобразяване представлява 
основен неинвазивен метод, който се използва за потвръждаване и 
количиствено определяне на натрупването на желязо в черния дроб 
(Wood 2011). Стойностите на метода ЯМР Т2* пряко корелират със 
стойностите на сухо тегло желязо на грам чернодробна тъкан, които 
могат да бъдат измерени при извършване на чернодробна биопсия.  
 

След извършване на ЯМР изследването на миокарда, според 
условията описани по-горе, образното изследване продължава с 
приложението на R2 базираната Ферискан техника, която има 

Миокарно натоварване Миокарден ЯМР-T2* 

Норма ˃ 20 ms 

Средно тежка 10-20 ms 

Тежко <10 ms 
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приемлива линейност и възпроизводимост по отношение на 
стойностите на LIC при около 30 mg/g сухо тегло (St Pierre 2005) , със 
средна чувствителност от >85% и специфичност от >92% при LIC 
15 mg/g сухо тегло, и е регистрирана в ЕС и САЩ. За калибриране на 
Ферискан ЯМР машината е използван фантом, предоставен от 
компанията, докато получените данни се изпращат по интернет за 
анализ от специален Ферискан софтуер. Особено предимство на тази 
техника е, че може да се прилага след кратко обучение във всеки 
център със сравнително модерна ЯМР машина. За чернодробния 
паренхим ЯМР Т2* измерванията са извършвани в дясната част на 
десния чернодробен дял (фигура 5).  
 

 
Фигура 5. ЯМР Т2* на черен дроб – десен чернодробен дял. 
 

По подобие на миокардното изследване, резултатите са изразявани 
в милисекунди (ms), които пряко отговарят на определена 
концентрация железни йони на грам сухо тегло чернодробна тъкан. 
Градирането на железния свръхтовар се извършва според скалата, 
отразена в таблица 2.  

 

Чернодробно 
натоварване 

Чернодробен  T2* Сухо тегло 

Норма ˃ 6.3 ms ˂ 2mg/g 

Леко 2.7 - 6.3 ms 2 - 5 mg/g 

Средно 1.4 - 2.7ms 5 – 10 mg/g 

Тежко ˂ 1.4 ms ˃ 10 mg/g 

Таблица 2. Чернодробно желязно свръхнатоварване според 
стойностите на чернодробния ЯМР Т2*. 

При всеки от анализираните пациенти изследването е провеждано 
ежегодно в рамките на периода на наблюдение.  
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Статистически методи  
За обработката на резултатите е използван статистически пакет 

SPSS v. 21.0 за Windows (SPSS Inc, Chicago USA). Използвани са 
следните методи:  

1. Дескриптивен анализ за определяне на статистически 
величини: средна стойност, стандартно отклонение, минимални и 
максимални стойности, медиана, едномерни таблици на честотното 
разпределение (определяне на структурата чрез относителни дялове) 
и на разновидността на признаците, характеризиращи разглежданото 
явление, двумерни таблици (cross-tabulation) за търсене на връзка 
между две категорийни величини.  

2. Kolmogorov-Smirnov test за определяне типа на 
разпределение на стойностите на количествените показатели с оглед 
подбор на параметричен или непараметричен метод на анализ и за 
проверка на нулевата хипотеза.  

3. Корелационен анализ за изследване на зависимости 
между отделни количествени величини: чрез коефициент на Pearson 
(параметричен метод) и коефициент Spearman rho (непараметричен 
метод). Извършена бе преценка на наличието на статистически 
достоверна връзка между променливите и при наличина такава бе 
оценена нейната сила (чрез стойностите на коефициента на 
корелация: до 0.30 – много слаба, от 0.31 до 0.50 – слаба, от 0.51 до 
0.70 – умерена,  от 0.71 до 0.90 – силна и над 0.91 – много силна).   

4. Сравнителен анализ:  Independent Samples (Student) t-
test – параметричен метод за сравняване на средните стойности 
между две групи; ANOVA – параметричен метод за ставняване на 
средните стойности между повече групи; Mann-Whitnеy U тест – 
непараметричен метод за сравнение на даден показател между 2 
групи; Kruskal-Wallis тест – непараметричен метод за сравнение 
между повече от 2 групи; както и Wilcoxon signed-rank тест.  

5. χ2 (хи квадрат) тест за търсене на връзка между две 
категорийни величини.  

6. Графичен анализ – за онагледяване на статистическите 
данни.  

При всички проведени анализи се прие допустимо ниво на 
статистическа значимост p<0.05 при доверителен интервал 95%.   
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    IV.  РЕЗУЛТАТИ 

Демографски характеристики на изследваните пациенти 
Пациентите от целевите групи са характеризирани според следните 

показатели: възраст, пол, средна доза използван хелатор на килограм 
тегло, осъществена или неосъществена спленектомия.  

От скринираните общо 69 пациента с трансфузионно зависима бета-
таласемия, 4-ма пациента са изключени от наблюдението поради липса 
на достатъчно данни. Проучването обхвана общо 65 пациента. Всички 
пациенти бяха редовно проследявани и лекувани в трите клиники по 
клинична хематология за периода 2011 – 2015 година.  Средната 

възраст на изследваните пациенти бе 33.29 (12.029) години, варираща 
от 19 до 57 години. Разпределението по пол бе съответно: 47% 
жени(N=30) и 53% мъже (N=35) и е представено на фигура 6. 

 

 
 Фигура 6. Полово разпределение на изследваните пациенти. 
 

Спленектомия е осъществена при 86% от включените в научния труд 
пациенти. При лечението на 55% от пациентите (N=36) е прилаган 
Deferasirox (DFX), 29% от пациентите (N=19) са лекувани с Deferiprone 
(DFP), а при останалите 16% (N=10) терапията е провеждана в 
комбинация Deferoxamin + Deferriprone (DFO+DFP). Основен фактор 
при избор на хелатиране са първоначалните стойности на сърдечния 
ЯМР Т2*. 

 

53%47%

Разпределение на пациентите по пол.

Мъже Жени
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Фигура 7. Разпределение на пациентите според метода на лечение. 
Средната доза на прилаганите три хелатора е както следва:  при 

DFX – 34.5 (5.5), варираща от 30 до 35 мг/кг; при DFP – 75 mg/kg 

(20); за DFO – 38.1 mg/kg (8) и за DFP – 67,5 mg/kg (19) при DFO 
+DFP кохорта.  За четирима от общо 69 пациента имахме данни за 
непридържане към предписаната доза. Поради това са  извадени от 
общата кохорта и не са включени в статистическата обработка. Така в 
статистическия анализ бяха включени данните от 65 пациента. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. Средна дневна доза хелатор за трите групи, като приемът е 
еднократно дневно перорален за пациентите на DFX; трикратно дневно 
пер ос  за DFP и подкожна инфузия 5/7дни седмично за DFO.  

DFX
55%

DFP
29%

DFO+
DFP
16%

Разпределение на пациентите според 
провежданото лечение.

DFX DFP DFO+DFP

3 4 . 5 2 
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3 8+67.5 

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 
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  DFO+DFP 

M G / K G 
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Задача 1. Оценка на динамиката на желязното свръхнатрупване в 
организма съобразно серумното ниво на феритин за трите 
метода на лечение. 

За оценка на състоянието на желязото обикновено се използват 
няколко серумни маркера: феритин, желязо, обща способност за 
свързване на желязо и насищане на трансферина. Сред тях серумният 
феритин е най-често използваният, тъй като е евтин, удобен и е широко 
достъпен.  

В настоящият труд промяната на средното феритиново ниво е 
използвана като маркер, удостоверяващ динамиката на железния 
свръхтовар в организма на изследваните пациенти. За всяка от 
анализираните години, за всеки пациент е изчислявана средна 
стойност на всички изследвани феритинови нива (минимум 12 за всеки 
пациент). За целите на обобщението е използвана осреднената им 
стойност, съотнесена върху цялата кохорта от пациенти.  

 
Фигура 9. Средни годишни стойности на феритиновите нива на 
изследваните пациенти с бета-ТМ за 5 годишния период на 
проследяване. 
 

На фигура 9 е представена динамиката на средните феритинови 
стойности, описващи цялата кохорта пациенти за 5-годишния период. 
Изведените средни стойности показват еднопосочна тенденция на спад 
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на феритиновите нива (по-ниска степен на железен свръхтовар), 
наблюдаван при всяка отминала година от периода на наблюдение. 
Проведеният статически анализ демонстрира значима разлика 
(р=0.003) между установената средна стойност на феритина през 2011 

година (1091 1400) и средната стойност, изчислена за 2015 година 

(754 966).  

 
 

Фигура 10. Разпределение на пациентите според стойностите на 
феритина в началото (2011 г.) и края (2015 г.) на периода на 
проследяване. 
 

Интерес представляват данните, съпоставящи разпределението на 
пациентите от 2011 и 2015 година. Пациентите са групирани според 
тежестта на железния свръхтовар, като процентното отношение на 
всяка една от групите спрямо цялата кохорта е сравнявано за първата 
и последната от оценяваните години - 2011 и 2015, респективно.  

Извършената съпоставка е представена нагледно на фигура 10. 
Докато през 2011 година едва 64% от изследваните пациенти попадат 
в групата с най-ниски стойности на феритина (<1500  ng/ml), то през 
2015 година частта на тези пациенти нараства до 71 % от цялата 
изследвана кохорта. Наблюдаваната разлика е статистически значима 
(p=0.004). Групата на пациентите със стойност на феритина в 
интервала 1500 – 3000 ng/ml намалява от 22% на 13%, докато групата 
на пациентите с най-висока стойност на феритина (>3000 ng/ml) се 
запазва почти непроменена.  

С цел по-ясно да се представи динамиката на средните феритинови 
нива на отделни пациенти е генерирана сборна диаграма, представена 
на фигура 11. Всяка от представените криви, изразява движението на 
средните феритинови нива за анализирания 5-годишен период.  
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Фигура 11. Динамика на феритиновите нива при всеки пациент за 
периода на проследяване. 

 

 
 

Фигура 12. Сравнително представяне на феритиновите нива по 
групи пациенти през 5 годишния период на проследяване. 

 
Пет годишната динамика на средните феритинови нива е 

анализирана при трите терапевтични групи. Сравнявани са средните 
феритинови стойности на групите – монотерапия с Deferiprox (DFX), 
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монотерапия с Deferriprone (DFP) и комбинирана терапия Deferoxamine 
+ Deferriprone (DFO+DFP).  

През 2011 година най-високи са стойностите на феритина в групата, 

лекувана с комбинирана терапия (DFO+DFP), възлизащи на 1986 1505 
ng/ml. По-ниски са стойностите на феритина в групата пациенти, 
подлежащи на монотерапия с DFP, а най-ниски при групата пациенти, 

лекувани в режим на монотерапия с DFX, съответно – 1373 1673 ng/ml 

и 979 1188 ng/ml. Анализът на средните стойности на серумния 
феритин през 2015 година демонстрира ясно изразена, близо до 
двукратна,  статистически значима редукция на стойностите на 
феритина за пациентите и от трите терапевтични групи. През 2015 
година отново най-високи стойности на отчитания показател се 
установяват в групата на пациенти, лекувани с комбинирана терапия 

(1005 986 ng/ml), следвани от групата на пациентите, приемащи 

хелатор DFP (744 510 ng/ml). Най-добри показатели се наблюдават в 

групата на пациенти, подлежащи на монотерапия с DFX (480 700 
ng/ml).  
 
Обобщение:  

1. Средните стойности на серумния феритин за цялата кохорта 
пациенти са значимо редуцирани през 2015 година в сравнение с 
2011 година.  

2. Процентът пациенти с ниски стойности на феритина (<1500 ng/ml) 
е сигнификантно по-висок през 2015 година при съпоставка с 
разпределението на пациентите през 2011 година. 

3. Статистически значим спад на средната стойност на феритина се 
отчита за всяка една от терапевтичните групи в рамките на 5 
годишния период. 
 

Задача 2: Оценка на динамиката на желязното свръхнатрупване в 
миокарда, както и на параметрите на сърдечната функция чрез 
ЕхоКГ и ЯМР Т2* за трите метода на лечение. 

Параметърът за време на релаксация T2*, получен чрез магнитен 
резонанс, е важен инструмент за количествено определяне на 
натоварването на желязото в тъканите. Т2 * варира обратно в 
зависимост от концентрацията на желязо, тъй като желязото пречи на 
хомогенността на локалното магнитно поле и ускорява напречния 
разпад на сигнала (11). 
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Всички пациенти, участвали в това проучване, са оценени за 
миокардно натоварване на желязо чрез ЯМР T2*. 

За всяка от анализираните години,  за всеки пациент е изчислявана 
средна стойност на всички T2 * ЯМР-изследвания (по едно на година за 
пациент). За целите на обобщението е използвана осреднената им 
стойност, съотнесена върху цялата кохорта от пациенти. 

През 2011 година средната стойност на ЯМР T2 *- миокард възлиза 

на 19.7 8.5 ms. Постепенно средната стойност нараства до 25.7 6.83 
ms през 2015 година. В тази средна стойност миокардното натоварване 
съответства на лекостепенно натоварване, съобразно използваната от 
нас скала на стратифициране на миокардното желязно 
свръхнатрупване. Според използваната скала, стойност над 20 ms 
отговаря на нормален железен свръхтовар.  

Проведеният статистически анализ показва значима разлика между 
средните стойности на показателя ЯМР T2 *-миокард, изразен за 2011 
и 2015 (р=0.011), която потвърждава тенденцията към подобрение на 
желязното натоварване в миокарда (фигура 14). Подобрението е с 6 ms 
(23.3%) за 5 годишния период на наблюдение, или със средно 1.2 ms 
(4.7%) на година. 

 
Фигура 14. Промяна в средната стойност на ЯМР T2 *- миокард  за 
всички изследвани пациенти за целия период на наблюдение – 6ms 
(23.3%) или по 1.2ms на година (4.7%).  
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Фигура 15. Разпределение на пациентите според показателя ЯМР Т2* 
- миокард през 2011 г и 2015 г. 
 

На фигура 15 е онагледено разпределението на пациентите по групи 
според степента на изразеност на железния свръхтовар в миокарда. 
През 2011 година 52% от пациентите попадат в групата на пробандите 
с нормален железен свръхтовар съобразно данните от ЯМР Т2*-
миокард. През 2015 година групата на тези пациенти, заема 72% от 
изследваните. Разликата в разпределението се доказва като значима 
(р=0.03). За същия период на наблюдение процентното разпределение 
на останалите две групи пациенти намалява, потвърждавайки 
подобрението на показателя за цялата кохорта пациенти.  
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Фигура 16. Динамика на ЯМР Т2* на миокарда, представена за 

всички изследвани пациенти за 5 годишниня период на наблюдение. 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5

Динамика на стойностите ЯМР Т2* миокард - 5-годишен период на проследяване 
на база пациент

201 201 201 201201

9 . 8 9 . 9 9 . 9 

1 3 . 4 1 4 . 1 

1 8 . 8 
1 9 . 9 

2 5 . 6 
2 4 . 1 

2 5 . 2 
2 2 . 9 

2 5 . 8 
2 7 . 9 

2 9 . 9 3 0 

0 

5 

1 0 

1 5 

2 0 

2 5 

3 0 

3 5 

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 

С р е д н а   с т о й н о с т   Я М Р   Т 2 *   с п о р е д   т е р а п е в т и ч н и   г р у п и ( m s ) 

D F O + D F P D F P D F X П е р и о д н а   и з с л е д в а н е 

р < 0 . 0 0 1 
р = 0 . 0 0 3 

р = 0 . 0 0 1 

± 1 , 5 ± 1 , 7 ± 1 , 7 ± 1 , 8 ± 1 , 6 

± 2 , 2 ± 2 , 3 ± 2 , 9 ± 2 , 2 ± 2 , 3 

± 3 , 3 ± 3 , 5 ± 2 , 1 ± 4 , 2 ± 4 



27 

 

Фигура 17. Средни стойности на ЯМР Т2* на миокарда и сравнителен 
анализ по групи за 5 годишния период на проследяване. 

 
Динамиката на стойностите на ЯМР Т2*-миокард за всеки един от 

пациентите, включени в научния труд е представена на фигура 16. 
Отчита се ясна тенденция към повишаване на стойностите вследствие 
на провежданата хелатираща терапия. Всяка една от представените 
линии в графиката представя динамиката на показателя ЯМР Т2*-
миокард за всеки отделен пациент. Наблюдаваните вариации в 
стойностите на показателя през първите години на терапия преминават 
в постоянно линеарно подобрение през последните две години от 
периода на наблюдение в рамките на изследването.  
 

На фигура 17 е представен анализът на стойностите на показателя 
ЯМР Т2*-миокард, изразен за петте години период на наблюдение, 
съотнесен и към трите терапевтични групи. В началото на периода на 

наблюдение (2011 година) най-ниски стойности на показателя (9.8 3.3 
ms), съответстващи на най-висока степен на миокардно желязно 
натрупване се установяват в групата, подлежаща на лечение с 
комбинирана хелатираща терапия DFO+DFP. Стойностите при 
пациенти, подлежащи на монотерапия с DFP заемат средно положение 

(18.8 2.2 ms), докато най-високи са стойностите на показателя при 

пациентите, при които е провеждана монотерапия с DFX - (22.9 1,5 
ms).   

През 2015 година отново се установява най-ниска стойност на 
показателя ЯМР Т2* в групата, подлежаща на комбинирана терапия с 
DFO+DFP. Открива се, обаче, значима разлика между средните 
стойности на показателя ЯМР Т2*-миокард за двата сравнявани 
периода, изразяваща се в покачване (подобрение) на показателя през 

2015 година – (от 9.8 3.3 ms на 14.1 4 ms, р<0.001). Анализът на 
данните открива подобни подобрения и в другите две терапевтични 

групи, а именно от 18.8 2.2 ms на 25.2 2.3 ms, р=0.003 за пациентите, 

лекувани с DFP и от 22.9 1,5 ms на 30 1.6 ms за пациентите, лекувани 
с DF р=0.001. Получените данни за трите групи пациенти през 2011 г и 
2015 г са онагледени на таблица 3.  

 
Таблица 3. Средни стойности на ЯМР Т2* - миокард за трите 

изследвани групи за 2011 г и 2015 г с представяне на темпа на 
нарастване на показателя. 
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Хелатор 

Средна стойност 
ЯМР T2* 

миокард 2011 
год. в ms 

Средна стойност 
ЯМР T2* 

миокард 2015 
год. в ms 

Темп на 
нарастване на 

средната 
стойност за 
година в ms 

DFО + DFP 9,8 14,1 0,82 

DFP 18,8 25,2 1,28 

DFX  22,9 30 1,42 

     
 

Интерес представляват резултатите от изчисленията, анализиращи 
темпа на нарастване на стойностите на ЯМР Т2*-миокард. Според 
изследването ни най-бързо нарастване на средната стойност се 
открива в групата, лекувана с монотерапия DFX, където скоростта на 
ЯМР Т2*-миокард нараства средно с 1,42 ms на година. Средно по 
степен нарастване се открива в терапевтичната група, лекувана с DFP 
- 1,28 ms на година. Най-бавно повишаване се открива при пациентите, 
подлежащи на комбинирана терапия – 0.82 ms на година (таблица 5).  
 

Определянето на фракцията на изтласкване на лявата камера (LVEF, 
ФИ) чрез ехокардиография се счита за надежден и широко използван 
инструмент за оценка на сърдечната функция. Поради тази причина се 
препоръчва редовно наблюдение на LVEF при  пациенти с таласемия 
майор.  

При всеки един от пациентите в настоящия труд са използвани 
средногодишните стойности на ФИ (%) от проведените минимум 2 
ехокардиографски изследвания през съответната година на 
наблюдение.  
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    Фигура 18. Средни стойности на фракция на изтласкване (ФИ) при 
изследваните пациенти за целия 5 годишен период на наблюдение. 
 

На фигура 18 са представени средните стойности на показателя ФИ, 
изразен за цялата кохорта пациенти през петте години на наблюдение. 
Данните представят известна хомогенност в резултатите, както по 
отношение на средните стойности, така и по отношение на 
стандартните им отклонения. Установи се мининимална промяна в 
стойностите на показателя ФИ, изразен за 2011 и 2015 година, която 
обаче не достигна  статистическа достоверност (р=0.121), както за 
цялата кохорта, така и за отделните терапевтични групи.  
 

С цел да се установи наличието или отсъствието на взаимовръзка 
между стойностите на показателя ЯМР Т2*-миокард и стойностите на 
показателя ФИ извършеното от нас изследване взима под внимание 
статистически методи, основаващи се на корелационен анализ, както и 
методи, разчитащи на дескриптивни анализи.  
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Фигура 19. Корелационен нализ на ЯМР Т2*-миокард и фракция на 

изтласкване (ФИ, LVEF). 
 
Фигура 19 демонстрира графичната скица, изразяваща 

взаимовръзката между стойностите на ЯМР-Т2*-миокард, представени 
по абсцисата на диаграмата и стойностите на показателя ФИ, 
разположени по ординатата на графиката. Установява се умерена 
положителна корелация според теста на Spearmann, възлизаща на r = 
0.385 (p<0.0001).  
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Фигура 20. Движение на средните стойности на показателите ЯМР 
Т2*-миокард и фракция на изтласкване (ФИ, LVEF) за 5 годишния 
период на наблюдение. 
 
   Вариацията на средните стойности на двата анализирани показателя 
ЯМР Т2*-миокард и ФИ на лява камера са съпоставени за петте години 
на наблюдение е представена на фигура 20. Наблюдава се известна 
тенденция към повишаване на стойностите и на двата показателя в 
края на периода на наблюдение – зависимост, която потвърждава 
статистически демонстрираната умерена корелация в показателите.  

 
Интересна е и пряката съпоставка на стойностите на двата 

показателя при пациентите, групирани според тежестта на стойностите 
на показателя ЯМР Т2*-миокард (леко, среднотежко и тежко миокардно 
ЖСН). През 2011 година в групата на пациентите със среднотежко и 
тежко миокардно ЖСН (ЯМР Т2*-миокард <10 ms) попадат 11 пробанда, 
при тях се отчитат средна стойност на ЯМР Т2*-миокард от 6,3 ms и ФИ 
от 59,3 %. През 2015 в същата група попадат само 4 пациента със 
съпоставими на горните ЯМР Т2*-миокард и ФИ (5,9 ms и 59,5%, 
съответно). 

Обективно съпоставимостта на данните се задържа и при останалите 
две групи на железен миокарден свръхтовар – лек и нормален. При 
изразена динамика в броя на пациентите, попадащи във всяка една от 
групите се наблюдават минимални различия в средните стойности на 
анализираните показатели (таблица 5).   

 

 2011 година 2015 година 

Интервал 
на ЯМР 

T2* 
N 

ЯМР T2* 
миокард 

Фракция на 
изтласкване 
лява камера  

LVEF 

N 
ЯМР T2* 
миокард 

Фракция на 
изтласкване 
лява камера  

LVEF 

<10 ms 11 6,3 (±0,8) 59,3 (±2,4) 4 5,9 (±0,1) 59,5 (±0,5) 

>10<20 
ms 20 

15,2 
(±0,9) 61,5 (±1,5) 14 

13,8 
(±0,7) 61,8 (±1,5) 

>20 ms 34 26,9 (±1) 64,9 (±1,3) 47 
30.9 

(±1,2) 66,1 (±0,8) 

Таблица 5. Разпределение на пациентите в трите групи по тежест на 
миокардно ЖСН (според ЯМР Т2*-миокард) и срeдни стойности на 
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показателите ЯМР Т2* и фракция на изтласкване (ФИ, LVEF) през 2011г 
и 2015 г. 
 

Обобщение: 
1. Средните стойности на показателя ЯМР Т2* са значимо по-високи 

в края на периода на наблюдение (през 2015 година) в съпоставка 
с началото (през 2011 година).  

2. Пациентите с нормални стойности на миокардния железен 
свръхтовар са значимо по-висок процент през 2015 година в 
сравнение с 2011 година.  

3. Най-висок темп на редукция на железния свръхтовар, регистриран 
чрез ЯМР Т2*-миокард, се отчита в групата на пациентите, 
подлежащи на лечение с DFX.  

4. Не се открива статистически значима разлика в средните 
стойности на фракцията на изтласкване на лява камера през 2011 
година при съпоставка с 2015 година.  

5. Открива се значима взаимовръзка от умерена сила между 
показателя фракция на изтласкване на лява камера и ЯМР Т2*-
миокард.  
 

Задача 3: Оценка на желязното свръхнатрупване в черния дроб 
и чернодробната функция чрез ЯМР Т2* при трите метода на 
лечение. 

Ядреномагнитният резонанс с помощта на T2 * техникa замества 
чернодробната биопсия като златен стандарт за количествено 
определяне на чернодробния железен свръхтовар, предвид неговата 
безопасност и надеждност. Оценката му чрез ЯМР в милиграми желязо 
на грам черен дроб надеждно корелира с общите запаси от желязо в 
тялото.  

В настоящия труд средните стойности на показателя ЯМР Т2*-черен 
дроб за цялата кохорта са изчислявани на годишна база за 5 годишния 
период на наблюдение. За всеки един от изследваните пациенти е 
извършвано минимум едно изследване на година. При данни за повече 
от едно изследване на година, осреднената стойност на показателя е 
използвана за извършването на анализа.  
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Фигура 21. Средни стойности на ЯМР Т2* на черен дроб за цялата 

изследвана кохорта пациенти, представаени за 5 годишния период на 
наблюдение. 

 
На фигура 21 са представени средните стойности на показателя ЯМР 

Т2*-черен дроб за цялата изследвана кохорта за пет годишния период 
на наблюдение. Отчита се тенденция на постепенно нарастване на 
стойностите на ЯМР Т2*-черен дроб, отразяващо спада на желязното 
натрупване в черния дроб от 3.4 ±0.5 ms през 2011 година до 5.7 ±0.9 
ms през 2015 година. Открива се статистически значима разлика между 
средните стойности на показателя през 2011 и 2015 година (р=0.02). 
Подобрението на LIC за целия период на наблюдение е 40.4%, което е 
с по 8% на година. 
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Фигура 22. 
Пациентите в изследваната кохорта са разпределени в групи, 

съобразно стойностите на показателя ЯМР Т2*-черен дроб пациентите, 
показващи ЯМР Т2*-черен дроб <1.4 попадат в групата на пациенти с 
тежък чернодробен железен свръхтовар, пациентите със стойности на 
показателя между 1.4 и 2.7 – в групата на тези със средно тежък, а 
пациентите със стойности от 2.7 до 6.3 и над 6.3 ms се причисляват 
респективно в групите на пациентите със лек свръхтовар и нормален 
свръхтовар.   

През 2011 година едва 11% от пациентите попадат в групата на 
пациенти с нормални стойности на показателя ЯМР Т2*-черен дроб, 
докато през 2015 година  този процент нараства до 29%. Открива се 
значима разлика в разпределението – р=0.023. Степенно по-изразена е 
и динамиката на процента пациенти със средно по степен засягане. 
Докато през 2011 процентът им е 42%, през 2015 той остава само 29% 
(р=0.011), като за същия период намалява частта на пациентите с най-
тежка степен на железен свръхтовар, установяващ се в черния дроб 
(фиг. 22).   

> 6.3 ms 
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<1.4 ms
13%

2011

> 6.3 ms 
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<1.4 ms
5%
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р=0.011
р=0.023

Разпределение на пациентите според  показателя ЯМТ T2* - черен 
дроб през 2011 г. и 2015 г.
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Фигура 23. Представяне на динамиката на показателя ЯМР Т2*-
черен дроб на ниво пациент в динамика за изследваната кохорта през 
всяка една от годините на наблюдение.   

 

 

Фигура 24. Настоящия анализ разглежда и средните стойности на 
показателя ЯМР Т2*-черен дроб съобразно трите терапевтични групи 
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за петте години на наблюдение. По аналогия на нарастване на средната 
стойност за цялата кохорта и тук се отчита повишаване на средната 
стойност на изследвания показател за всяка една от терапевтичните 
групи. През 2011 година пациентите, лекувани с комбинирана терапия – 
DFO + DFP демонстрират най-ниски стойности на ЯМР Т2*-черен дроб, 
възлизащи на 2.2 ±0.5 ms. През 2015 групата отново показва най-ниски 
стойности, но в сравнение с резултатите от 2011г., показателят е 
нараснал до 4.2 ±0.8 ms. Установява се статистическа значимост на 
разликата – р<0.001. Стойностите за ЯМР Т2*-черен дроб на 
пациентите, лекувани с монотерапия DFX нарастват от 2011 до 2015, 
както следва от 3.6±0.6 ms до 5.9 ±0.5 ms (р=0.024). При терапевтичната 
група, провеждаща монотерапия с DFP се наблюдава повишаване на 
стойностите на ЯМР Т2*-черен дроб за периода от 3.5 ±1.5 ms до 6.1 
±1.9 ms (р<0.001).  

Анализът на данните представя и съпоставка на темповете на 
нарастване на средните стойности на ЯМР Т2*-черен дроб на база 
година на наблюдение (таблица 6). Макар и сравними за трите 
терапевтични групи, най-висок темп на нарастване се открива в групата, 
подлежаща на лечение с DFP терапия, възлизащ на 0,5 ms на година. 
В останалите две групи се отчита по-нисък темп – 0.46 за групата, 
подлежаща на лечение с DFX и 0.4 в групата, лекувана с DFО + DFP.  

 

Таблица 6. 

Хелатор 
Средна стойност 
ЯМР T2* черен 
дроб 2011 год. 

Средна стойност 
ЯМР T2* черен 
дроб 2015 год. 

Темп на 
нарастване на 

средната 
стойност за 

година 

DFО + DFP 2,2 4,2 0,4 

DFP 3,5 6,1 0,5 

DFX  3,6 5,9 0,46 

 

Обобщение:  
1. Открива се значима разлика между средните стойности на 

показателя ЯМР Т*2-черен дроб през 2011 и 2015 година, което 
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отразява сигнификантното понижаване на железния свръхтовар в 
черния дроб.  

2. Отрива се статистическо значимо нарастване на процента 
пациенти с нормални стойности на показателя ЯМР Т*2-черен 
дроб (нормален железен свръхтовар в черен дроб) през 2011 в 
съпоставка с 2015 година.  

3. Най-висок темп на хелиране на чернодробния железен свръхтовар 
се открива в групата, лекувана с монотерапия от DFP.  
 

Задача 4: Оценка на взаимовръзката между биохимичните 
показатели на желязно свръхнатрупване (феритин) и образните 
методи за оценка на железен товар (ЯМР-T2* миокард и черен 
дроб).  

За оценка на взаимовръзката между показателите феритин, ЯМР Т*2-
черен дроб и ЯМР Т*2-миокард са използвани корелационни и 
дескриптивни методи, съотнесени към цялата кохорта пробанди. 

 

Фигура 25. демонстрира графичната скица, изразяваща 
взаимовръзката между стойностите на ЯМР-Т2*-миокард, представени 
по абсцисата на диаграмата и стойностите на показателя феритин, 
разположени по ординатата на графиката. Демонстрира се силна 
отрицателна корелация според коефициента на Spearmann, възлизащ 
на r= (-)0.52 (p<0.0001).  
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Фигура  26. По подобие на гореописаното същият тест и графика са 
приложени при анализа на взаимовръзката между показателя ЯМР Т2*-
черен дроб и феритин. Приложеният тест за корелация демонстрира 
много силна, статистически значима, отрицателна взаимовръзка между 
показателите. Стойностите, изразени чрез коефициента на Spearmann, 
възлизат на r= (-) 0.733 (p < 0.0001).  
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Фигура 27. Представена е  взаимовръзката между стойностите на 
фракцията на изтласкване на лява камера и стойностите на серумния 
феритин. Макар и статистически значима тестът на Spearmann открива 
слаба отрицателна корелация (r= (-) 0.271, p=0.001).  

Откриваните статистически потвърдени корелации са изразени чрез 
дескриптивен метод в таблица 7. Пациентите са стратифицирани 
според средните си стойности на серумния феритин – пациенти с 
феритин <1500 ng/ml, пациенти с феритин, възлизаш на 1500 - 3000 
ng/ml и пациенти, при които феритина показва стойност над >3000  
ng/ml. Съобразно описаното групиране са изчислени средните 
стойности на показателите ЯМР Т2*-миокард, ЯМР Т2* черен дроб и 
фракция на изтласкване на лява камера. При изчисляването им, 
средните стойности на всеки един от показателите са сравнявани на 
ниво групи. 

Подобно на откриваните корелационни коефициенти, с нарастване 
на стойностите на феритина се установява намаляване на стойностите 
на показателя ЯМР Т2*-миокард и ЯМР Т2* черен дроб, като между 
средните стойности при различните групи се открива статистически 
значима разлика (р<0.0001). Подобна разлика не се открива при 
показателя фракция на изтласкване на лявата камера (p=0.141). 

Таблица 7. 

 
Обобщение: 

1.  Установява се отрицателна, силна корелация между серумното 
ниво на феритин и стойностите на ЯМР T2*-миокард.  

Интервал феритин 
Стойност                
ЯМР Т2* 
миокард 

Фракция на 
изтласкване 
лява камера  

LVEF 

Стойност             
ЯМР Т2* черен 

дроб 

<1500 ng/ml 25,6 (±9,1) 64,7 (±5,4) 5,5 (±5,6) 

1500 - 3000 ng/ml 17,8 (±7,8) 61,5 (±3,7) 2,2 (±0,9) 

>3000 ng/ml  13,8 (±7,9) 61.4 (±4,4) 1,4 (±0,5) 

P <0.0001 0.141 <0.001 
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2. Установява се много силна, отрицателна статистически значима 
корелация между серумното ниво на феритин и стойностите на 
ЯМР T2*-черен дроб. 

3. Установява се слаба по сила, отрицателна корелация между 
серумното ниво на феритин и показателите на фракция на 
изтласкване на лява камера.  

Задача 5: Връзка между желязното свръхнатрупване в черния 
дроб и сърцето. 

С цел оценка на взаимовръзката между показателите ЯМР Т*2-черен 
дроб и ЯМР Т*2-миокард и  са използвани корелационни и дескриптивни 
методи, отнесени към общата кохорта пациенти. 
 

 
Фигура 28. демонстрира графичната скица, изразяваща 

взаимовръзката между стойностите на ЯМР-Т2*-черен дроб 
представени по абсцисата на диаграмата и стойностите на показателя 
ЯМР-Т2*-миокард, разположени по ординатата на графиката. 
Демонстрира се силна корелация изразена чрез коефициента на 
Spearmann, възлизащ на r=0.5 (p<0.0001). 
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Фигура 29. Изразява взаимовръзката между железния свръхтовар в 
черния дроб и фракция на изтласкване на лявата камера. Открива се 
статистически значима, но слаба по сила корелация между ЯМР Т2* 
черен дроб и  фракция на изтласкване в лява камера, изразена в 
коефициент на корелация на Spearmann r= 0.25 (p = 0.002). 

За целите на дескриптивния анализ пациентите от цялата кохорта са 
разпределени в групи, съобразно степента на желязно натоварване в 
черния дроб. В групата на пациентите с тежък железен свръхтовар са 
включени пациенти със стойности на ЯМР Т2*-черен дроб, възлизащи 
на под 1,4 ms, в групата на пациентите със среден по тежест железен 
товар – тези, при които се установяват стойности между 1,4 и 2,7 ms. 
Като пациенти с лекостепенно натрупване на желязо в черния дроб се 
определят тези със стойности на ЯМР Т2* от 2,7 до 6,3 ms, а тези със 
стойности на показателя от над 6.3 ms се приемат за пробанди с 
нормално ниво на чернодробен железен товар. 

Изчислени са средните стойности на ЯМР Т2*-миокард за всяка от 
изброените групи пациенти, както и средните стойности на ФИ на лява 
камера.   

С нарастване на стойностите на ЯМР Т2*-черен дроб (намаляващ 
железен свръхтовар) се открива нарастване на стойностите на ЯМР 
Т2*-миокард (намаляващ железен свръхтовар). Открива се значима 
разлика между средните стойности на ЯМР Т2*-миокард в изследваните 
групи (p=0.002). Не се открива статистически значима разлика между 
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изчислените средни стойности на ФИ на лява камера за отделните групи 
пациенти.  

Таблица 8.  
 

Интервал ЯМР Т2* черен 
дроб (желязно  
натоварване) 

Стойност 
ЯМР Т2* миокард 

Фракция на 
изтласкване лява 

камера  LVEF 

<1,4 ms (тежко) 14,16 (±8,2) 62,5 (±4,6) 

1,4 – 2,7 ms (средно) 19,9 (±9,8) 63 (±5,3) 

2,7-6,3 ms (леко) 25,7 (±8) 64,6 (±5,8) 

> 6,3 ms (норма) 29,3 (±7) 64,9 (±3,9) 

р 0.002 0.365 

 
 
Обобщение: 

1.  Установява се силна по степен корелация между степента на 
железен свръхтовар в черния дроб и тази в миокарда изразени 
чрез стойностите на ЯМР Т2*-черен дроб и ЯМР Т2*-миокард.  

2. Открива се лека по степен корелация между железния свръхтовар 
в черен дроб и фракцията на изтласкване на лявата камера на 
сърцето.  
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V. ОБСЪЖДАНЕ 
 

Желязното свръхнатрупване при пациентите с трансфузионно 
зависима β-таласемия е причината за различни органни дисфунции. 
Акумулирането на желязо е токсично за много тъкани, причинявайки 
сърдечна недостатъчност, цироза, чернодробен карцином, изоставане 
в растежа и множество ендокринни нарушения. Практически няма орган 
или система, при която в еволюцията на заболяването, респективно 
патологичната хемолиза и хипертрансфузионния режим, да не се 
регистрират от безсимптомно протичащи до непосредствена причина 
за летален изход функционални отклонения. Единствено изключения 
прави ЦНС, където подобни феномени са само казуистична 
възможност. Както вече бе отбелязано, доскоро в 75% от болните 
преждевременна „causa mortis“ са сърдечните нарушения. 

В настоящия труд е анализиран терапевтичния отговор към 
съвременните лекарствени хелатори: Deferasirox, Deferiprone и 
комбинацията на последния с Deferoxamin. Успоредно е извършена 
оценка на ЖСН, измерено индиректно чрез серумния феритин, 
рутинните ехокардиографски показатели и чрез най-съвременния 
метод за мониториране – ЯМР Т2*-черен дроб и миокард.  

Според съвременните схващания целите на хелатиращата 
терапия включват поддръжка на безопасни запаси от желязо чрез 
улесняване на балансирането на излишното натоварване на желязо, 
премахване на желязото, което вече е натрупано в тъканите и бързо 
обратно развитие на сърдечната недостатъчност. Три хелатора на 
желязо са одобрени от повечето регулаторни агенции при лечението на 
таласемия: DFO, DFP и deferasirox (DFX). 

Точна оценка на натрупаното желязо е необходима за оценка на 
железния свръхтовар, както и поради нуждата от мониториране на 
ефикаността на хелатиращата терапия. Трансфузионният прием на 
желязо трябва да подлежи на непрекъснато наблюдение, когато целта 
е да се постигне неутрален или отрицателен баланс на желязо.  

Тестът за серумен феритин представлява широко разпространен 
и най-евтин метод за измерване на запасите от желязо. Въпреки факта, 
че е острофазов белтък и може да бъде повлиян от възпаление, 
чернодробно заболяване, както и статуса на витамин С, серумното ниво 
на феритин се приема за задоволителен параметър на чернодробната 
желязна концентрация (LIC). Скорошни проучвания доказват, че 
феритинът може да е  прогностичен фактор за прогресиране към 
ендокринна дисфункция.  



44 

 

Предлагат се „cut-off“ нива от <300 ng / ml за липсата на 
претоварване с желязо и > 800 ng / ml за наличие на клинично значимо 
претоварване с желязо при пациенти с нетрансфузионно зависима 
ТМ(16,131). Въпреки това, скорошната преоценка установява 
значителен брой пациенти със серумни нива на феритин между 300 и 
800 ng/ml, при които е налице желязно натоварване, което изисква 
хелатиране(16). Като цяло същият LIC има тенденция да корелира с по-
ниския серумен феритин в нетрансфузионно зависима ТМ в сравнение 
с трансфузионно зависима ТМ. Серумният феритин има ограничена 
способност да прогнозира сърдечно претоварване на желязо в 
нетрансфузионно зависима TМ, но може надеждно да прогнозира 
сърдечна сидероза и ендокринно заболяване, когато възлиза на над 
2500 ng/mL(17). При трансфузионно зависима ТМ може да се използва 
серумен праг на феритина от> 1000 ng / mL, изразяващ необходимостта 
от започване на хелатираща терапия. Серумните нива на феритин 
<1000 ng/mL са свързани с по-ниска заболеваемост и смъртност при 
трансфузионно зависима ТМ.  

Серумният феритин е реактант на острата фаза, който се колебае 
при възпалителни, инфекциозни и други състояния на стрес. 
Следователно неговата надеждност за оценка на железен свръхтовар 
остава ограничена. Клиницистите трябва да използват добре 
информирана медицинска преценка, преди да използват серумния 
феритин като единствен инструмент за оценка на претоварването с 
желязо. Независимо от това, измерванията на серумния феритин могат 
да бъдат единственият инструмент, който се предлага за лекаря в 
условия ограничени ресурси. Повечето насоки препоръчват 
измервания на сериен серумен феритин и основаване на решенията за 
хелатиращата терапия на тенденциите, а не на индивидуални 
измервания. 

Средното изходно ниво на серумен феритин в нашата пациентска 
кохорта възлиза на 1091 µg / l, което е значително по-ниско от 
стойността (2992 µg/l), отчетена в скорошно проучване, направено сред 
четиридесет пациенти в център в Шри Ланка. По същия начин две 
скорошни проучвания, направени в Индия  и Пакистан, съобщават за 
много високи средни стойности на серумен феритин, 2767 и 4236 µg / l, 
съответно сред пациенти с таласемия. Проучване, извършено през 
2010 г. в друг център на Шри Ланка, отбелязва, че почти 50% от 
пациентите с β-таласемия майор са имали серумен феритин над 2500 
µg / l . Много по-високо ниво от това, което отчитаме в нашата група, 
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особено взимайки под внимание средното феритиново ниво от 2015 г - 
754 µg / l.  

Тези резултати показват, че степента на претоварване с желязо е 
много по-малка в нашата група в сравнение с други местни и 
регионални центрове. Това може да се дължи на наличието на 
безплатно хелатиращо лекарствено средство, подобрено спазване и 
високо ниво на осведоменост сред болните по отношение на болестта 
и свързаните с нея усложнения. 

Дългосрочният контрол на серумният феритин е полезен 
показател за оценка на риска от усложнения при свръхнатрупване на 
желязо при лечение на таласемия майор; много проучвания показват 
връзка между контрола на серумния феритин и прогнозата. Olivieri и 
съавтори установяват значително по-нисък риск за развитие на 
сърдечно заболяване и смърт при поне две трети от случаите, в които 
нивата на серумния феритин се държат под 2 500 µg/l (с дефероксамин 
или DFO) за период от десет години или повече . Наблюдението на по-
голям брой пациенти от Borgna-Pignatti показва, че поддържането на 
още по-ниски нива на серумния феритин от 1 000 µg/l може да е 
свързано с допълнителни клинични ползи .   

В този смисъл тенденцията за спад на феритиновите нива в 
рамките на 5 годишен период при пациентите, обект на нашето 
наблюдение неимоверно представлява клинико-лабораторен феномен 
с важно дългосрочно значение.  

При анемични състояния организмът реагира с  три 
компенсаторни механизма . Доставката на кислород до тъканите е 
резултат от сърдечната функция, нивото на хемоглобин и 
хемоглобиновата сатурация (обикновено 95%, без значение от 
степента на анемията). Въпреки ниския хемоглобин при ТМ се 
осъществява относително нормална доставка на кислород в сърдечния 
мускул/тъканите, което e резултат от повишаването на сърдечния 
индекс (сърдечната функция към телесната  повърхност). Тази 
компенсаторна реакция се осъществява не чрез повишение на 
сърдечната честота, а чрез  увеличение на ударния обем. „Нормалното“ 
сърце при ТМ изпомпва по-големи количества кръв (preload) при по-
ниско периферно съдово съпротивление (afterload) в сравнение с 
функцията при здрави. Това обуславя развитието на високодебитна 
сърдечна дисфункция, която се предотвратява чрез плановите 
хемотрансфузии.  

Натрупването на желязо в миокарда се осъществява преди всичко 
от несвързаното с трансферин желязо (non-transferin boind iron, NTBI). 
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Нивото на NTBI и продължителността на експозицията към него са 
двата основни фактора, определящи ЖСН. След навлизането в 
миоцита NTBI се свързва с феритина, който ограничава редуциращия 
потенциал на железните йони. В рамките на часове комплексите на 
феритина с желязото се появяват като вътреклетъчни сидерозоми, 
които се съхраняват продължително време. След преминаване на 
капацитета на буферните системи нивата на свободното желязо се 
повишават в клетката. Чрез реакцията на Haber-Weiss желязото 
катализира продукцията на свободни радикали, което предизвиква 
оксидативни увреди на всички мембрани в клетката, вкл. и на 
сидерозомите, които освобождават допълнително свободно желязо. 
Митохондриите и системите за окислително фосфорилиране също се 
засягат. Хроничната липса на адекватна енергийна продукция в 
клетката причинява дилатативна кардиомиопатия и е механизмът, 
отговорен за асимптоматичните нарушения, наблюдавани при ранна 
желязна кардиомиопатия.  

По отношение на ядрено-магнитната теория свободните железни 
йони имат слаб ефект върху ЯМР Т2 и Т2* във физиологични 
концентрации. Свързани в комплекс с феритина железните йони, обаче 
причиняват манифестна нехомогенност в магнитното поле, водещи до 
значими промени в сигналите T2 и Т2*. Клъстерите от желязо-
феритинови молекули в сидерозомите предизвикват до 6 пъти по-силни 
промени в Т2 и Т2* в сравнение със същите количества свободни 
железни йони. Следователно ЯМР отчита преди всичко дългосрочните 
и трайно свързани железни натрупвания и значително по-малко 
функционалното желязо.  

 
В анализираната от нас група първоначалните данни от ЯМР Т2* 

са използвани не само като показател за ЖСН в сърцето, но преди 
всичко като основа за избор на правилната терапевтична стратегия и 
честота на  контролните изследвания. Въпреки разнообразните 
патогенетични фактори за ЖСН в организма при ТМ, понастоящем 
изборът на хелатора е в зависимост от стойностите на ЯМР Т2* на 
миокарда и черния дроб.  В съгласие с литературните данни за 
известна разлика в хелатиращата мощ и според националните 
методични указания изборът приложен от нас е бил следния: при 
пациенти със стойности на ЯМР Т2* > 20 ms хелатирането е 
осъществявано чрез DFX, при стойности м/у 10 и 20 ms – чрез DFP, а 
при стойности около и под 10 ms е прилагана ”salvage” комбинацията 
от DFP и DFO. От 2011г методът се използва рутинно и в България. 
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Стойностите му имат и прогностично значение: сърдечно Т2* по-ниско 
от 20 ms говори за ЖСТ, а под 10 ms корелира със значим риск за 
сърдечна дисфункция. 

След получаване на изходните стойности на ЯМР Т2*, 
контролните изследванията са били планирани също според приетите 
консенсуси (12,140): при стойности  T2*>20 ms - на всеки 2 години, при 
T2* 10-20 ms – ежегодно, при T2*< 10 ms - през 6 месеца, а при T2*< 10 
ms и/или клинични данни за сърдечно увреждане - на 3 месеца.  

Макар да липсва пълно единомислие по отношение на периода за 
оценка чрез ЯМР Т2*  в литературата са застъпени същите подходи.  
ЯМР Т2* е настоящия  „златен стандарт“ за ЖСН при ТМ, като 
международно възпроизводим и значим прогностичен фактор за 
развитието на сърдечно заболяване и други дисфункции на тaргетните 
органи и системи.. Точността на техниката е валидирана и чрез post 
mortem измервания на желязното натрупване в сърдечна мускулатура.  

В хода на диспансерния контрол в анализираните от нас центрове 
установихме и известна нехомогенност в изследванията, с които 
обясняваме високите стойности на стандартното отклонение на 
феритина (SD). С голяма вероятност това се дължи  на т.нар. 
„замъгляващи“ фактори, произтичащи от влияние на хелатирането 
върху ЖСН в черния дроб, панкреаса, ендокриниума и не на последно 
място от комплайънса от страна на отделни пациенти включени в 
проучването. 
 

Съобщени са статистически значими подобрения в миокардния 
железен свръхтовар Т2 * като част от оценката на DFX при проучване 
на хелатирането на желязо (EPIC) при по-голяма група пациенти с β-
таласемия (n = 114), лекувани с DFX за период от 1 година (25). 
Установено е също, че подгрупа от пациенти с β-таласемия (n = 78) с 
нормални миокардни нива на желязо поддържат нормално ниво на  
желязо в сърдечната мускулатура, като същевременно намаляват 
общите нива на желязо в тялото . Нашето изследване показва подобни 
тенденции, потвърждаващи наблюденията на автори от други 
международни центрове.  

 
Въпреки това, надлъжните анализи на съдържанието на желязо в 

сърцето и черния дроб, в отговор на терапията с хелатиращи агенти 
показват, че желязото се отстранява от сърцето с по-ниска скорост в 
сравнение с черния дроб което подчертава значението на 
дългосрочните изследвания за наблюдение на промените в желязото 
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съдържание в тези органи. Нашето изследване също показва подобна 
тенденция. При сравняване на наклона на промяна в средните LIC и 
серумните феритинови участъци спрямо наклона на средния сърдечен 
Т2 *, наклонът изглежда по-стръмен в първия в сравнение с последния 
за двата съответни периода на изследване в анализа на подгрупата. 
Това изглежда показва, че желязото се хелатира с по-бърза скорост от 
черния дроб, отколкото от сърцето, въпреки че еднопосочната 
тенденция би потвърдила, че хелацията се постига и на двете места. 
Единствената аберация беше забелязана в подгрупата 10–20 ms, 
където след първоначално подобрение се регистрира маргинално 
противоположна тенденция.Възможното обяснение е индивидуалното 
отношение н придържането към терапията при няколко пациенти. 

 
 
Анализът на хелаторния ефект върху сърдечната сидероза 

обхваща и рутинните ехокардиографски показатели, изследвани в 
динамика. Представяме данните от LVEF, където  отчитаме минимална 
промяна на стойностите в рамките на обхванатия период. Същата 
тенденция се потвърждава и от студии на други автори .  

Това може да се обясни с посочените по-горе особености на 
сърдечната патофизиология при  заболяването: при пациентите с ТМ 
вследствие на анемичния синдром компенсаторно се увеличават 
минутният обем на сърцето и сърдечният индекс. Тази хипердинамична 
циркулация, която се наблюдава и при хемоглобинозите,  според 
Westwood MA, Shah F и Anderson LJ обуславя относително 
„повишените“ стойности на LVEF при ТМ. Въпреки това ЕхоКГ остава 
най-лесния метод за оценка на левокамерната функция при ТМ . 

 
Установено е, че проследяването на ЛКФИ в течение на времето 

позволява да бъдат идентифицирани пациентите, при които има висок 
риск от развитие на клинично значима сърдечна недостатъчност (Davis 
2001). Когато ЛКФИ спадне под референтните стойности, има 35 пъти 
по-висок риск за развитие на клинично значима сърдечна 
недостатъчност и смърт, със среден интервал на прогресия от 
3,5 години, който дава възможност за интензифициране на 
хелатиращата терапия (Davis 2004). Този подход изисква наличието на 
възпроизводим метод за определяне на ЛКФИ (като например MUGA 
или MRI), докато ехокардиографията като цяло е зависима от опита и 
преценката на извъшващия изследването. Освен това, има подчертана 
нужда да се идентифицират високорисковите пациенти преди 
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спадането на ЛКФИ. Миокардният Т2* MRI може да постигне това и има 
допълнителна предиктивна стойност (виж по-горе). Независимо от 
това, тъй като само част от пациентите със стойности на Т2* между 10 
и 20 ms и дори с Т2* под 10 ms имат отклонения в сърдечната функция, 
проследяващото измерване на ЛКФИ в течение на времето може да 
идентифицира тези пациенти, които имат декомпенсация в ЛК функция, 
изложени са на много висок риск и изискват интензивна хелатираща 
терапия. 

Наблюдаваното от нас нарастване на LVEF, макар и да не е 
статистически значимо се асоциира със   значително намален риск от 
развитие на сърдечна недостатъчност. 

Резултатите на Pennel oт 2011 година сочат, че увеличението на 
LVEF е свързано със статистически значими намаления на риска за 
сърдечна недостатъчност и за двата слоя от изходния EF. При 1% 
увеличение на EF, намаляването на риска за сърдечна недостатъчност 
е 18,2% за 56-62% EF слой, и 10,7% за 63-70% прослойка, като и двата 
са значителни за толкова малка абсолютна промяна в EF. 

 
Ограничената наличност на съоръжения ЯМР-T2 * в световен 

мащаб налага по-широкото прилагане на ефективни и достъпни 
инструменти за откриване на пациенти с Таласемия майор, изложени 
на риск от сърдечна недостатъчност. Определянето на фракцията на 
изтласкване на лявата камера (LVEF) чрез ехокардиография се счита 
за надежден и широко използван инструмент за оценка на сърдечната 
функция. Всъщност в световен мащаб достъпността до 
ехокардиография  също е по-голяма от тази на ЯМР-T2 *. Последните 
проучвания показват приемливи стойности на възпроизводимост на 
интер- и интра-наблюдаващия при ехокардиографската оценка на 
фракцията за изтласкване на лявата камера подобна на тази на ЯМР, 
дори при пациенти с Таласемия майор, като Otterstad и съавтори 
потвърждават, че измерванията на 2-D ехокардиография на LVEF са 
по-точни и възпроизводими, ако определянето се извършва от един 
оператор, както е направено в нашия труд. Поради всички тези причини 
се препоръчва редовно наблюдение на LVEF при пациенти с 
Таласемия майор и изследването трябва да бъде включено във всяка 
структура, отговорна за грижите за тези пациенти. 

 
С поглед към цялостната картина на ефекта от хелатиране върху 

миокарда в кохортата за 5 годишния период на проследяване, при 94% 
от пациентите с тежка и средно тежка миокардна сидероза се отчита 
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нарастване на ЯМР Т2* над 10ms, което  се асоциира с нисък риск от 
появата на аритмии и развитието на сърдечна недостатъчност. 
Подобни данни се съобщават и от Pennell за 3 годишен период на 
проследяване , Kirk  и Cassinerio за 5 годишен период на проследяване   
Наблюдаваните задоволителни промени в показателите на ЖСН и 
напредъка в хелатирането дават основание да се очаква, че в бъдеще 
наред с подобряването качеството и продължителността на живот на 
пациентите с ТМ, би се наблюдавала промяна в  причините за 
смъртност. Така например в проучването си Modell  изтъква като 
водещи причини за смъртност при пациенти с ТМ инфекциите и 
усложненията на хепатит С вирусната трансмисивна инфекция в 
сравнение с данни от 1970 – 2003г, където в над 70% от случаите 
подобна причина са били усложненията от ЖСН, преди всичко върху 
сърцето. В коментираната от нас пациентска група единственият 
екзитус за 5-годишния период е също вследствие на сепсис. Все пак за 
по-прецизни изводи биха били необходими по-продължителни 
наблюдения и върху по-голям контингент болни.  

 
Представените от нас анализирани данни и резултати са от 

релативно млада пациентска кохорта (средна възраст 33.2 ±10.9 год), 
които са били на постоянна хелатираща терапия от детството си. 
Разпределението им по терапевтични групи е осъществено след 
получаване на първоначалните резултати от феритин и ЯМР Т2* на 
черен дроб и миокард.  

При започване на модерната хелатираща терапия  и 
проследяване, която съвпада с данните от първия период на нашето 
проучване (2011) 56.6 % от пациентите са били със стойности на 
феритина над 1000 ng/ml, 55% са били с данни за средно тежка и тежка 
черноднодробна сидероза, измерена чрез метода на ЯМР Т2*. В 
рамките на 5 години (до 2015) процентът на пациентите с феритин над 
1000 ng/ml спада до 33.3%, а процентът на пациентите със средно 
тежка и тежка чернодробна сидероза – до 34%. Наблюдаваното 
значимо редуциране на чернодобното ЖСН (при 62%) от пацинтите се 
свързва с ефектвните и  удобни перорални форми на прием на 
хелатиращите медикаменти.  

 
Данните от разпределението по терапевтични групи показват 

следните зависимости: при стойностите на феритин в кохортата на 
лечение с DFP се отчита най-значима редукция на серумната му 
концентрация, а в кохортите на терапия с DFX и DFO+DFP се отчита 
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сравнима по степен редукция. В същото време нарастването на 
средните стойностите на чернодробен ЯМР Т2* при пациентите на 
терапия с DFX и DFP са сравними по обхват, докато най-ниско е 
нарастването в групата на комбинирана терапия. Същата липса на 
корелация в показателите феритин и ЯМР Т2* черен дроб се описват и 
от Angulo 2008 (58). Незадоволителните резултати в групата на лечение 
с комбинирана терапия биха могли да се обяснят с първоначалното 
включване в нея на пациенти с априори високо ЖСН. При двама от 
изследваните пациенти се е налагало преминаване от моно- към 
комбинирана терапия (DFP към DFP+DFO). Причина за това е 
влошаване в резултатите на чернодробен ЯМР Т2* при провежданите 
контроли. При едниният от тях е наблюдавана тенденция към 
подобряване, а при втория – стабилизиране на състоянието. 

Единственият регистриран екзитус се дължи на сепсис при 
пациент с лошо придържане към терапията и проследяването на 
болестта. 

Получените резултати показват 3 основни момента: 1) Достоверно 
значима ефикасност на новите пероралните форми по отношение на 
феритина, независимо от  хелатора; 2) Значимо подобрение на 
стойностите на Т2 в 80% от болните и намаление броя пациенти с 
тежкостепенно ЖСН в сърцето; 3) Липса на строга корелационна 
зависимост между феритиновото ниво, данните от  ЯМР Т2* и 
Ехокардиография. 

 
Правилното менажиране на еволюцията на β-thalassemia major и 

нейните усложнения е единствената възможност на пациентите за 
удължена преживяемост  с оптимално качеството на живот. За годините 
на своето структуриране и откриване  Регионалния център  за вродени 
коагулопатии и хемолитични анемии към клиниката по клинична 
хематология показа, че най-подходящия подход за терапевтичното 
манипулиране на пациентите с ТМ е чрез активно съкоординирано 
участие на интердисциплинарен екип от медицински специалисти: 
хематолози, трансфузионни хематолози, кардиолози, ендокринолози, 
гастроентеролози. За постигането на тази цел през последните години 
съществено значение имат и редица здравно-организационни  
фактори: наличието на мощна перорална и комбинирана хелатираща 
терапия, възможности за съвременна и високоинформативна оценка на 
железния свръхтовар в таргетните органи чрез ЯМР Т2*,  разработката 
на консенсусно приети методични указания за диагностициране, 
лечение и проследяване на пациенти с трансфузионно зависима β-
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таласемия. Тези комплексни възможности са в състояние да 
елиминират отчайващите за терапевтично повлияване сърдечни 
дисфункции и рестриктивната недостатъчност като доскорошна 
първопричина за преждевременен фатален изход. 

Разгаданата патогенеза на желязното свърхнатрупване, методите 
за неговата оценка, съвременното лечение, мониториране на 
терапевтичния отговор и органните дисфункции от вторичната 
хемосидероза са в основата на значимо подобрената прогноза и 
преживяемост на пациентите с β– таласемията майор. След 2000 г над 
80% от пациентите с ТМ преживяват над 40 г с възстановено физическо 
развитие и герминативна способност, без органни дисфункции и с 
реалната възможност за оптимална семйна, професионална и 
социална адаптация.  
 

В заключение, смятаме, че чрез поставената си цел анализираме 
и обсъждаме значим аспект от теорията и практиката. Постарахме се 
да оформим ясно и конкретно целта и задачите, а литературният обзор 
да обобщи идейно темата на дисертационния труд и да разкрие 
мотивите за избора й. Усилията ни бяха насочени към избор на 
достъпни и модерни методи с възможност за клинично приложение. 
Получените резултати, макар и скромни, разкриват съществени 
зависимости, които ни насочват към извеждане на съответните изводи. 
Така бихме искали да покажем, че целта на дисертационния труд е 
изпълнена. 
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    VI. ИЗВОДИ 

 

1. Терапията с трите възможни в България хелатиращи режима 
обуслава значима редукция на железния свръхтовар, изразен 
чрез серумния показател феритин.   

 
2. Хелатиращите режими водят до подобряване на миокардната 

сидероза, изразена чрез показателя ЯМР-Т2*. 
 

3. Най-краткосрочен хелатиращ ефект по отношение на 
миокардната сидероза се открива при терапия с DFX.  

 
4. Добре менажираните хелатиращи подхода с трите достъпни 

хелаторни режима водят до обратимост по отношение на 
чернодробния железен свръхтовар.  

 
5. Бърз ефект по отношение на редукцията на чернодробната 

сидероза се открива при приложение на DFP в сравнение с 
другите два хелатиращи режима.    

 
6. Установява се отрицателна, силна корелация между серумното 

ниво на феритин и стойностите на ЯМР T2*-миокард.  
 

7. Установява се много силна, отрицателна статистически значима 
корелация между серумното ниво на феритин и стойностите на 
ЯМР T2*-черен дроб. 
 

8. Установява се силна по степен корелация между степента на 
железен свръхтовар в черния дроб и тази в миокарда, изразени 
чрез стойностите на ЯМР Т2*-черен дроб и ЯМР Т2*-миокард. 
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VII. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

С ОРИГИНАЛЕН ХАРАКТЕР 

1. За първи път у нас е проведена мултицентрова оценка на ефекта 
от различни режими хелатиращата терапия при възрастни 
пациенти с бета-Таласемия майор.  
 

2. За първи път в България е проведено лонгитудинално изследване 
върху маркери на железен свръхтовар, при пациенти ≥18год. с 
бета-Таласемия майор.  

 

С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

 

1. Потвърди се благоприятното влияние на хелатиращите агенти – в 
моно или комбинирана терапия върху показателите на железен 
свръхтовар при възрастни пациенти.  

 

2. Съпоставени са ехографския показател фракция на изтласкване 
на лява камера с метода ЯМР Т2* при пациенти над 18 год. 
възраст.  

 

3. Извършено е сравнение между показателите ЯМР Т2* черен дроб 
и ЯМР Т2* миокард.  

 

4. Описани са корелационните зависимости между серумни, 
ехографски и магнитно-резонансни показатели за оценка на 
железен свръхтовар.  
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