
За кои пациенти с ОКС 
ръководните правила препоръчват 

консервативно поведение

Проф. д-р Румяна Търновска – Къдрева
Клиника по кардиология,

УМБАЛ “Александровска”

Симпозиум “Остър коронарен синдром”
27-29 септември 2013 г., Пловдив



28% от 18 624 пациенти в PLATO [NAP/NSTEMI с умерен към висок 
риск и STEMI (при първична ПКИ)], рандомизирани до 24 часа от 
включващия инцидент, са с начална неинвазивна стратегия





Доболнично / вътреболнично лечение и реперфузионни стратегии 
през първите 24 часа след първия медицински контакт 



Необходимст от катетеризация и реваскуларизация при STEMI 
- възможностите при пациенти с първична инвазивна стратегия, получили фибринолитик           

или не получили реперфузионно лечение

                     АНА guideline 2004. riting Committee Members et al. Circulation 2004;110:588-636



 



2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of STЕMI 
The bold arrows and boxes are the preferred strategies

J Am Coll Cardiol. 2013;61(4):e78-e140.doi:10.1016/j.jacc.2012.11.019



Реперфузионна терапия при ОМИ (STEMI)

 Късна ПКИ на напълно запушена, свързана с инфаркта артерия при 
стабилни пациенти не носи допълнителна полза над тази от 
оптимална медикаментозна терапия.

 От пациентите, идващи късно след острия инцидент и със завършен 
МИ, единствено тези с рецидивираща стенокардия или с 
документирана остатъчна исхемия и доказана виталност в голяма 
територия при неинвазивно изобразяване могат да бъдат обсъдени за 
реваскуларизация при оклудирана инфарктна артерия. 

Препоръки Клас Ниво

Рутинна ПКИ на напълно запушена артерия >24 часа 
след началото на симптоматиката при стабилни 
пациенти без белези на исхемия (независимо дали е 
приложена фибринолиза или не) не се препоръчва

III A



  Реперфузионна терапия при ОМИ 
(STEMI)



Показания за PCI на инфарктната артерия при пациенти с приложен фибринолитик или 
не получили реперфузионна терапия 

O’Gara P et al. Circulation 2013;127:529-555

Copyright © American Heart Association



    Пациенти, които не са получили реперфузионно   
лечение  / Късно хоспитализираните пациенти

 До 12 часа от началото на симптоматиката, при които не е 
проведено реперфузионно лечение

 Пристигащи след 12-тия час

 В препоръките на АНА от 2013 г. такава група пациенти няма



При липсващи възможности за инвазивна стратегия 
и противопоказания за фибринолитична терапия

Абсолютни

 Предшестваща интракраниална хеморагия или инсулт с неясен произход 
независимо кога

 Исхемичен мозъчен инсулт през последните 6 месеца
 Увреждания на ЦНС или неоплазми или АV-малформация
 Скорошна голяма травма / операция / нараняване на главата (през 

последните 3 седмици)  
 Кървене от ГИТ през последния месец
 Известни хеморагични диатези 
 Аортна дисекация
 Пункция без възможност за компресия през последните 24 часа (напр. 

чернодробна биопсия; лумбална пункция)



При липсващи възможности за инвазивна стратегия 
и противопоказания за фибринолитична терапия

Относителни

 ТИА през последните 6 месеца
 Перорална антикоагулантна терапия
 Бременност или 1 седмица post parrtum
 Рефрактерна хипертония (САН >180 mmHg и / или ДАН >110 

mmHg)
 Напреднало чернодробно заболяване
 Инфекциозен ендокардит
 Активна пептична язва
 Продължителна или травматична ресусцитация



Консервативно лечение при пациенти с ОМИ

 Жени – по-късно търсят лекарска помощ поради по-честата в 
сравнение с мъжете атипична симптоматика на ОКС 

 Не трябва да се пропуска фактът, че ОМИ остава водеща 
причина за смърт сред жените

 Обсервационни проучвания (Франция) показват по-малка 
честота на ПКИ при тях (възрастови разлики – ОМИ в по-късна 
възраст сред жените)

 Поради по-малкото телесно тегло рискът от кървене при тях е 
по-висок



Консервативно лечение при пациенти с ОМИ

 По-възрастните пациенти – диагнозата ОМИ се поставя със 
закъснение или се пропуска поради по-честата атипична 
симптоматика

 По-висок риск от кървене (нараства с възрастта)

 Влошаване на бъбречната функция с напредване на възрастта

 По-висока честота на придружаващи заболявания

 По-голяма честота на предозиране на антитромботичните 
медикаменти



Консервативно лечение при пациенти с ОМИ

 Бъбречна недостатъчност – при 30-40% от пациентите с ОМИ

 По-лоша прогноза

 По-висок риск от кървене (решение за реперфузионна терапия 
при STEMI [ОМИ] се взема преди получаване на резултатите от 
лабораторните изследвания) 

 Често предозиране на антитромботичните медикаменти при 
пациенти с хронични бъбречни заболявания ►повишен риск от 
кървене

 По-висока честота на индуцираната от контрастното вещество 
нефропатия



Консервативно лечение при пациенти с ОМИ

 Пациентите със захарен диабет 

 по-висока смъртност 

 по-голям риск от усложнения
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Ранна инвазивна спрямо консервативна  стратегия

 10 рандомизирани проучвания, оценяващи двете възможни стратегии, 
– 4 от тях не намират съществена разлика в крайния изход, докато 
останалите шест показват предимства на ранната инвазивна стратегия

 Резултатите от проучването FRISC II (Framingham and Fast 
Revascularization During Instability in Coronary Artery Disease II), при 2457 
пациенти с UA/NSTEMI показват, че с ранната инвазивна стратегия се 
постига по-ниска честота в първичната крайна цел   (смърт или МИ) на 
6-ия месец (9,4%) в сравнение с консервативната (12,1%; P=0.031). 



Ранна инвазивна спрямо консервативна  стратегия

 В проучването TACTICS-TIMI 18 (Treat Angina With Aggrastat and 
Determine Cost of Therapy With an Invasive or Conservative Strategy—
Thrombolysis in Myocardial Infarction 18) са рандомизирани 2200 
пациенти, лекувани с aspirin, heparin и tirofiban, за ранна инвазивна или 
консервативна стратегия. 

 На 6-ия месец честотата на първичната крайна цел (смърт, МИ или 
рехоспитализация по повод ОКС) е 19,4% за консервативно лекуваната 
група и 15,9% за групата с ранна инвазивна стратегия (ОR 0.78; 
P=0.025). 

 С най-голям ефект от ранната инвазивна стратегия са пациентите с 
повишен тропонин, промени в ST-сегмента и висок TIMI risk score (≥3). 



Ранна инвазивна спрямо консервативна  стратегия

 В проучването ICTUS (Invasive Versus Conservative Treatment in Unstable 
Coronary Syndromes) са включени 1200 пациенти с ОКС, рандомизирани 
към ранна инвазивна или консервативна стратегия, не се установява 
значима разлика между групите в края на 1-та и на 3-та година относно 
първичната крайна цел (смърт, МИ или рехоспитализация по повод 
ангина)

 Мета-анализ на съвременни рандомизирани проучвания за лечението 
на NSTEMI установява 25% сигнификантно по-ниска честота на 
смъртността по всякаква причина в групата с ранна инвазивна 
стратегия в сравнение с консервативно лекуваната група (P=0,001).

 Друг мета-анализ на 8 рандомизирани проучвания, сравняващ 
инвазивната и консервативната стратегия при жени и мъже с NSTE-
ОКС, установява еднаква полза от ранната инвазивна стратегия при 
мъжете и жените с висок риск (повишени нива на биомаркерите за 
миокардна некроза)



Първична консервативна 
- без рецидив на гръдна болка
- без данни за СН
- без отклонения в изходната ЕКГ или повторната ЕКГ на 6-ти - 9-ти час
- без покачване на тропониновите нива (при постъпването и на 6-ти - 9-ти 
час)
- без индуцируема исхемия

 Наличие на нисък риск по GRACE подкрепя консервативния път на 
поведение

 Продължаващото лечение е като при пациенти със стабилна ИБС

 Тест с натоварване преди дехоспитализацията

NSTE- ОКС стратегии за лечение



Възрастта като фактор при вземане на решение за 
консервативно поведение 

 В Европейските регистри на NSTE-ОКС пациентите > 75 год. са        
27-34% 

 Въпреки високия относителен дял на възрастните в регистрите, 
в клиничните проучвания те са не повече от 20%

 Включените в клиничните проучвания възрастни са с по-малко 
придружаващи заболявания

 Приложението на резултатите за възрастните от клиничните 
проучвания в клиничната практика е под въпрос



Възрастта като фактор при вземане на решение за 
консервативно поведение 

 Клиничната симптоматика на NSTE-ОКС при възрастните е често 
атипична или по-лека

 Диспнеята е често водещият симптом
 В ЕКГ по-рядко са налице диагностични промени в SТ-сегмента
 При възрастните по-често е налице NSTE-ОКС в сравнение със STEMI
 Възрастта е един от най-важните фактори, определящи риска при 

NSTE-ОКС 
 Възрастните >75 г. са поне с 2 пъти по-висока смъртност от тези <75 г. 
 Честотата на свързаните с NSTE-ОКС усложнения като СН, кървене, 

инсулт, бъбречна недостатъчност и инфекции нараства значително с 
възрастта

 По-висок риск от поява на странични ефекти от прилаганата терапия
 По-висок риск от кървене в резултат на лечението с антиагреганти и 

антикоагуланти
 По-висок риск от хипотония, брадикардия и бъбречна недостатъчност



Възрастта като фактор при вземане на решение за 
консервативно поведение 

 При възрастните с NSTE-ОКС по-рядко се                                                      
 прилага инвазивна стратегия

 Резултатите от проучването TACTICS                                                             
     (Treat angina with Aggrastat and determine  Cost of                                                                      
        Therapy  with an Invasive or  Conservative Strategy)                                                                    
     -TIMI 18 показват най-голяма полза от                                                
инвазивната стратегия за пациентите                                                             
      >75 год. с NSTE-ОКС с намаляване на                                                      
   релативния и абсолютния риск при                                                              
  повишен риск от голямо кървене и                                               
необходимост от хемотрансфузии

 Решението трябва да се основава на                                                              
       баланса между риска от последващи                                                    
исхемични събития и риска от кървене,                                                  
предполагаемата продължителност на живот, придружаващите 
заболявания, качеството на живот, предпочитанията на пациента и 
очакваните  риск и ползи от реваскуларизацията



Женският пол като фактор при вземане на решение за 
консервативно поведение 

 Жените с NSTE-ОКС са по-възрастни от мъжете и с по-висока честота 
на ЗД, АХ, СН и други придружаващи заболявания

 По-честа е атипичната симптоматика със задух или прояви на СН

 Въпреки разликите в изходния риск, жените и мъжете с NSTE-ОКС 
имат сходна прогноза с изключение при по-възрастните, когато 
изглежда жените имат по-добра прогноза от мъжете

 Отчасти това би могло да се обясни с по-високата честота на 
необструктивна коронарна болест (от СКАГ) при жените в сравнение 
с мъжете

 От друга страна, жените с NSTE-ОКС са с по-висок риск от кървене 
от мъжете



Женският пол като фактор при вземане на решение за 
консервативно поведение 

 ... Независимо от резултатите от обсервационни проучвания, мета-
анализите показват полза от инвазивните стратегии за мъжете, но не и 
за жените при едногодишно проследяване...

 ... Някои рандомизирани проучвания съобщават за по-висока 
смъртност и честота на нефаталните инфаркти при жените с  NSTE-
ОКС с приложена ранна инвазивна стратегия...

 Значителни полови различия са установени в проучването FRISC-2 по 
време на 5-годишния период на проследяване, където инвазивната 
стратегия води до значително намаляване на смъртността и 
миокардните инфаркти при мъжете, но не и при жените...

 ... Налице са предположения за ползата от ранната инвазивна 
стратегия само при жени с висок риск – с положителен тропонинов 
тест и/или с многосъдова коронарна болест



Захарният диабет като фактор при вземане на 
решение за консервативно поведение 

 Около 20-30% от пациентите с NSTE-ОКС са с известен ЗД и поне още 
толкова са с недиагностициран диабет или с нарушен глюкозен 
толеранс  

 Euro Heart Survey показва, че 37% oт пациентите с NSTE-ОКС имат 
установен или новооткрит ЗД

 Пациентите със ЗД са по-възрастни, повечето са жени, имат повече 
придружаващи заболявания като АХ и бъбречна недостатъчност...

 по-често са с атипична симптоматика и при тях по-често настъпват 
усложнения като СН и кървене ...

 ЗД е независим предсказващ фактор за смърт сред пациентите с 
NSTE-ОКС 

 Диабетиците са с два пъти по-висок риск от смърт
 Повишен риск от контраст индуцирана нефропатия



Бъбречната функция като фактор при вземане на 
решение за консервативно поведение 

 Нарушения в бъбречната функция (оценена с eGFR, CrCl) са налице 
при 30-40% от пациентите с NSTE-ОКС

 
 Пациентите с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ) имат по-често СН 

и атипична гръдна болка 

 Често пациентите с NSTE-ОКС и ХБЗ не получават основаната на 
препоръките терапия

 ХБЗ имат лоша прогноза и са независим предсказващ фактор за 
краткосрочната и дългосрочна смъртност, както и за риска от кървене 
при пациентите с NSTE-ОКС

 Приложението на антитромботична терапия изисква повишено 
внимание поради риска от кървене



Бъбречната функция като фактор при вземане на 
решение за консервативно поведение 

 Липсват убедителни данни относно ефекта на инвазивната стратегия 
за клиничния изход при пациенти с NSTE-ОКС и ХБЗ, тъй като много от 
клиничните проучвания за реваскуларизацията при NSTE-ОКС 
изключват пациентите с ХБЗ 

 В големите регистри, както и в подпроучванията прогнозата при 
пациенти с ХБЗ и NSTE-ОКС е по-добра при инвазивно лечение 

 В обсервационни проучвания ранната инвазивна терапия е свързана с 
по-добра едногодишна прогноза при пациенти с лека до умерена 
бъбречна дисфункция, но благоприятният ефект намалява с 
влошаване на бъбречната функция и е неубедителен при тези с 
бъбречна недостатъчност или на хемодиализа

 Пациентите с ХБЗ са с повишен риск от контраст-индуцирана 
нефропатия - рискът е по-голям при възрастните и при диабетиците

 При необходимост от спешна ангиография е необходим оценка на 
риска от контраст-индуцирана нефропатия спрямо исхемичния риск



Сърдечната недостатъчност като фактор при вземане 
на решение за консервативно поведение 

 Едно от най-честите и свързано със смъртен изход усложнения на 
NSTE-ОКC

 Честотата й може да бъде намалена
 ЛКФИ и СН са независими прогностични фактори за смъртност и 

други сериозни сърдечни събития сред пациентите с NSTE-ОКС
 По-честа при по-възрастните и е с лоша прогноза, ако е налице при 

постъпването или по време на хоспитализацията
 При пациенти със СН и без гръдна болка са налице затруднения при 

поставяне на диагнозата ОКС поради това, че повишеният тропонин 
може да се дължи на ОСН

 Невъзможност за разграничаване на ОСН от NSTEMI, усложнен с 
ОСН

 СКАГ за диагностично уточняване



Необструктивна коронарна артериална болест

Около 15% от пациентите с NSTE-ACS са с нормални коронарни 
артерии или необструктивни коронарни лезии  

Патофизиологията на  NSTE-ACS е нехомогенна - включва различни 
механизми: 

 спазъм на епикардна коронарна артерия (Prinzmetal’s variant angina)

 интрамурална плака, усложнена с остра тромбоза и последваща 
спонтанна реканализация

 коронарни емболи
  
 “Синдром X” 

 Tako-Tsubo cardiomyopathy



Необструктивна коронарна артериална болест

“Синдром X” 
 Обикновено провокирана при физическо натоварване ангина, 

депресия на ST-сегмента и необструктивна коронарна болест при 
СКАГ

 Възможна промяна в силата и честота на болковата симптоматика, 
както и поява на болка в покой; възможна и типична клиника на 
нестабилна ангина

 Истинската причина ненапълно изяснена; често в резултат на 
нарушена ендотел-зависима вазодилатация на коронарните 
артерии, намален синтез на NO и повишена чувствителност при 
симпатикусова стимулация

 Повишена чувствителност към болка
 Прогноза: добра

 Лечение (консервативно): овладяване на симптоматиката с 
нитрати, бета-блокери и калциеви антагонисти.



Необструктивна коронарна артериална болест

Apical ballooning (Tako-Tsubo cardiomyopathy) 
 клинично може да се изяви като STEMI или NSTE-ОКС
 нормални коронарни артерии при скаг
 апикална и понякога медиовентрикуларна или базална акинезия, 

несъответна на коронарния кръвоток
 по-често при жени и типично след голям емоционален стрес
 ЛК дисфункция обикновено е обратима за дни до седмици

В редки случаи NSTE-ОКС с нормални или почти нормални 
коронарни артерии се дължи на коронарен емболизъм като 
резултат от ПМ или ПТ 
 ПМ остава често клинично неразпознато
 Честотата на тази причина за NSTE-ОКС може да бъде подценена



Анемията като фактор при вземане на решение за консервативно 
поведение

Наличието на анемия е свързано с 
 по-лоша прогноза (сърдечно-съдова смърт, миокарден инфаркт, рецидивираща 

исхемия)  при всички болни с ОКС
 повишена обща смъртност или СН
 повече придружаващи заболявания и състояния – напреднала възраст, диабет 

и бъбречна недостатъчност, както и хеморагични диатези или малигнени 
заболявания, които в значителна степен допринасят за по-лошата прогноза при 
тези пациенти

Изходните стойности на хемоглобина - независим предсказващ фактор за 
риска от кървене (колкото са по-ниски, толкова рискът е по-висок)

Лечението на пациенти с NSTE-ACS и анемия е емпирично – от 
съществено значение е установяване на причината за анемията, респ. 
наличието на окултно кървене

Специално внимание относно антитромботичната терапия, 
използването на DES, съдовия достъп при инвазивните процедури 

Строги показания за хемотрансфузии – доказателства, че повишават 
смъртността при пациенти с NSTE-ACS (не при хематокрит >25% и добър 
толеранс към анемията)



Анемията като фактор при вземане на решение за консервативно 
поведение







Заключение
 През последните 25 години се натрупаха съществени данни относно 

патофизиологията на острите коронарни синдроми и това допринесе 
за значителен напредък в лечението им

 Правилната диагноза на ОКС има животоспасяващо значение

 Ранната оценка на риска е решаваща при избора на адекватна 
терапевтична стратегия

Съвременните ръководства препоръчват консервативно поведение 
при
 късно хоспитализираните и с нисък риск от последващи сериозни исхемични 

коронарни събития пациенти
 висок риск от кървене
 пациенти със сериозни придружаващи заболявания, ограничаващи и/или 

непозволяващи прилагането на реперфузионна терапия при STEMI, респ. 
ПКИ при NSTEMI

 необструктивна коронарна болест (Prinzmetal’s ангина, Синдром Х, Tako-
Tsubo кардиомиопатия)
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