Нестабилна стенокардия

Какво представлява нестабилната стенокардия?

Нестабилната стенокардия е едно от най-често срещаните кардиологични заболявания.
То представлява отделна клинична форма на исхемичната болест на сърцето и по
своята характеристика заема междинно положение между стабилната стенокардия и
инфаркта на миокарда.

Нестабилната стенокардия или ангина пекторис е една от най-честите форми на
болестта. Обикновено тя засяга хората над 45-50 години и по характеристика на
симптомите и факторите, които я провокират, тя много прилича на острия миокарден
инфаркт без ST-елевация на ЕКГ. Даже някои автори смятат, че всъщност се касае за
едно и също заболяване, което обаче протича с различна тежест и в някои случаи води
до пълно прекъсване на кръвотока на сърцето с развитието на инфаркт, а друг път
нарушението не е толкова значимо, че да доведе до необратими поражения на
миокарда.

Подобно на миокардния инфаркт, и нестабилната ангина пекторис се провокира
най-често от наличието на частично оклузиращ (запушващ) вътрекоронарен тромб,
който води до остър дисбаланс между кислородните нужди и консумации на миокарда
от една страна и коронарния кръвоток от друга.

Какви са рисковите фактори за възникване на нестабилна стенокардия?

Рисковите фактори, които водят до възникването на описаните механизми, са същите,
които причиняват миокардния инфаркт.

Какво причинява нестабилната стенокардия?
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Нестабилната стенокардия е заболяване на съдовете. В повечето случаи тя се
характеризира с остронастъпило несъотвествие между притока на кислород към
сърцето и неговите потребнисти. Най-често стенокардията (стабилна и нестабилна) се
предизвиква от наличието на атеросклеротична плака, разположена в някоя от
коронарните артерии, изхранващи миокарда. Тази плака води до стесняване лумена на
съда, в резултат на което до клетките на сърцето достигат по-малко кислород и
хранителни вещества. Когато плаката е стабилна, т.е. нейната повърхност е интактна и
запазена, стеснението е относително постоянно и до известна степен компенсирано
(това е типичното за т.нар. стабилна стенокардия). Когато обаче въпросната плака
руптурира или ерозира, нейната структура се нарушава, тя се оголва и по повърхността
и се появяват молекули, които при нормални условия не влизат в контакт с кръвните
клетки. Най-често това е молекулата на колагена, която има силен афинитет към
тромбоцитите. Те полепват по повърхността на оголената атеросклеротична плака и
водят до образуването на тромб, който още повече намалява диаметъра на
предварително стеснения коронарен съд. В резултат на това се явяват оплакванията и
симптомите на нестабилната стенокардия.

В някои случаи нестабилната ангина пекторис се проявява и при ненарушена
атеросклеротична плака, която обаче води до стеноза над 90% от лумена на съда и
практически не позволява адекватното кръвоснабдяване на посочената част на
миокарда.

Какви са симптомите на нестабилната стенокардия?

Заболяването може да протече по различен начин. Най-често обаче оплакванията му се
изразяват в следното:

- болка – често първият симптом на нестабилната стенокардия е болката в областта на
сърцето и гърдите. Много хора описват това усещане като стягате, притискане,
дискомфорт, тежест. То най-често е разположено в сърдечната област, но нерядко се
появява в областта на долната челюст, корема, гърба, което затруднява диагнозата.

- задух – обикновено това е второстепенен симптом, който е по-типичен за
по-възрастните хора.
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- сърцебиене

- ритъмно-проводни нарушения

- обща слабост

- главоболие

- причерняване

- гадене, повръщане

- изпотяване

Обикновено последните симптоми са израз на разтроената вегетативна функция на
организма. Тяхното наличие не е с първостепенно значение, но те не биват да се
пренебрегват, защото в някои случаи отразяват тежестта на пристъпа и дават
допълнителна информация.

Какви са възможните усложнения на нестабилната ангина?

Нестабилната стенокардия е междинно състояние. То осъществява прехода от
стабилната стенокардия към остро настъпващия миокарден инфаркт. Т.е. тя е един вид
предвестник за евентуалното настъпване на тежко миокардно усложнение. Именно и
това е нейното най-голямо усложнение – миокардната некроза. При пациенти, които не
обръщат внимание на стенокардните си пристъпи, които неглижират общото си и в
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частност сърдечно състояние, миокардният инфаркт може да настъпи с голяма
вероятност.

Освен това наличието на нестабилна стенокардия говори за една тежко протичаща
атеросклероза на съдовете. Този процес обаче не обхваща само коронарните съдове,
той може да се прояви навсякъде по съдовата система, включително и в мозъчните
съдове.

Как се лекува нестабилната стенокардия?

Лечението на нестабилната ангина има два съществени момента – лечение на рисковите
фактори и лечение на самия ангинозен пристъп.

Лечението на самия ангинозен пристъп има няколко особености. То може да бъде
медикаментозно и инвазивно.

На първо място терапията започва още вкъщи, при самото начало на болковата
симптоматика. Пациентът приема таблетка нитроглицерин под езика и изчаква в покой.
При неповлияване на симптоматика се препоръчва приема на още една таблета
нитроглицерин. Ако и тогава не се постигне ефект, най-добре е да се потърси лекарска
помощ.

В някои случаи медикаментозната терапия не може да овладее симптоматиката. Друг
път ефектът от лечението е временен и след кратко време независимо от приложеното
лечение ангинозният пристъп се повтаря. Най-често в тези случаи се препоръчна
инвазивното лечение на заболяването.
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