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1. Дефиниция 

 “No-reflow” (NR) – микросъдова обструкция, 
водеща до намалена или липсваща 
перфузия на миокарда 



2. Класификация според подлежащата патология 

I. Реперфузионен NR  II. Процедурен NR 

 При първична PCI 
 Може да е асимптомен 
 Може да протече клинично с 

персистираща болка и ST-
елевация 

 Предхожда се от исхемично 
клетъчно увреждане 

 Потвърждава необратимост на 
клетъчните увреждания 

 Може да се влоши по време на  
реперфузията 

 Независим предиктор за 
неблагоприятен клиничен изход  

 При стандартна PCI 
 Уврежда миокардни зони, които 

не са обект на исхемични 
увреждания преди това 

 Има остро начало 
 Изявява се като остра исхемия с 

гръдна болка и ЕКГ промени 
 Може да е обратим, в рамките 

на няколко минути 
 Предвещава лоша прогноза 
 Не може да се предвиди 

клинично 



Случай на процедурен No-reflow 




2. Класификация според протичането 

А. Необратим NR Б. Обратим NR 

 Резултат на необратими 
промени в коронарната 
микроциркулация 

 Води до неблагоприятно 
ремоделиране на ЛК 

 Резултат на функционални, 
следователно обратими 
промени в коронарната 
микроциркулация 

 Левокамерните обеми 
обикновено не се 
променят 



3. Честота 

в 5 до 50% от случаите с 
миокардна реперфузия 
 
основно при ОКС 

 
сравнително рядко при 

планирана PCI 



A. Aggarwal, F. Ou, L.W. Klein, J.S. Rumsfeld, M.T. Roe, T.Y. Wang, on behalf of American 
College of Cardiology National Cardiovascular Data Registry (ACC NCDR):  Incidence, 
Predictors and In-hospital Outcomes of No Reflow Phenomenon during Percutaneous 
Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction  

291 380 болни с ОКС 

No reflow – 6 553 (2,3%) 

STEMI no reflow  
– 4 895 (2,7%) 

NSTEMI no reflow  
– 1 058 (1,0%) 



A. Aggarwal, F. Ou, L.W. Klein, J.S. Rumsfeld, M.T. Roe, T.Y. Wang, on behalf of American 
College of Cardiology National Cardiovascular Data Registry (ACC NCDR):  Incidence, 
Predictors and In-hospital Outcomes of No Reflow Phenomenon during Percutaneous 
Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction  

Независими фактори асоциирани с No-Reflow чрез многофакторен анализ 

Cardiogenic Shock  1.83 1.69-1.98    213 
Lesion length  1.17 1.14-1.20    143 
Age (per 10 yr) 1.14 1.12-1.17    134 
High-risk lesion 1.47 1.36-1.59    102 
STEMI vs NSTEMI 1.39 1.30-1.48    100 
Current smoker  0.78 0.74-0.83     72 
Pre-TIMI 0 flow  2.12 1.83-2.45     64 
Pre-TIMI 1+ 2 flow 1.84 1.60-2.12 
Bifurcation lesion 1.29 1.19-1.40     36 
Symptom onset to 
admission >12 hr 

1.18 1.10-1.26     23 

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 0.8 

Adjusted  
OR 

95%  
CI 

Chi  
square 

All P values < 0.001 

Odds ratio 

Associated with No Reflow 



4. No-Reflow  отражение върху ангиографския успех 

No-Reflow Без No-Reflow -P- 

Използвана IABP (%) 23 8 <0.0001 

DES (%) 54 61 <0.0001 
Краен TIMI 3 flow (%) 72 95 <0.0001 
Успех (%) * 70 93 <0.0001 

• Успех = постигнат постпроцедуренTIMI 3 flow с остатъчна 
стеноза <25% при стентиране или <50% без стентиране 
• No reflow се асоциира достоверно с неуспех при опит за 
интервенция на лезията (adjusted Odds Ratio = 4.70, 95% 
CI 4.28-5.17, p<0.001) при многофакторния анализ 

Aggarwal A., et al.: on behalf of American College of Cardiology National Cardiovascular Data Registry (ACC NCDR):  Incidence, 
Predictors and In-hospital Outcomes of No Reflow Phenomenon during Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial 
Infarction  



5. Клинично значение на NR 
1. Повече ранни слединфарктни усложнения: 
 Аритмии 
 Перикарден излив 
 Сърдечна тампонада 
 Ранна застойна сърдечна недостатъчност 

2. Левокамерно ремоделиране 
3. По-чести рехоспитализации по повод обостряне на 

сърдечната недостатъчност 
4. По висока смъртност 



6. Патогенеза 

Дистална 
емболизация 

Реперфузионно 
увреждане 

Исхемична 
увреда 

Индивидуално 
предразположение 



7. Предразполагащи фактори 

• Тромботичен товар 
Периферна 

емболизация 

• Продължителност и обширност на 
исхемията Исхемия 

• Нива на неутрофили, ЕТ-1, ТхА2, среден 
тромбоцитен обем или реактивност Реперфузия 

• Диабет, остра хипергликемия, 
хиперхолестеролемия, липса на подготовка 

Индивидуални 
фактори 

А 

Б 

В 

Г 



7.А - Дистална емболизация 
 Емболи с различен размер, 

произхождащи от епикардния тромб и 
ерозиралата атеросклеротична плака, 
освобождаващи се по време на 
механичното въздействие при ПКИ, се 
придвижват по хода на кръвния поток  
 
 

 Миокардната перфузия се нарушава 
необратимо, когато микропартикулите 
запушат >50% от коронарните 
капиляри 



7.А - Ангиографски предиктори на дисталната 
емболизация 
1. Ангиографски видим тромб с дължина > 3-пъти 

диаметъра на артерията преди оклузията 
2. Оклузия на съд, който е с вид на отрязан, без постепенно 

изтъняване на лумена преди оклузията; 
3. Видим тромб преди мястото на оклузията с дължина над 

5 мм;  
4. Наличие на подвижен (плаващ) тромб преди оклузията; 
5. Задържане на контраст след оклузията 
6. Диаметър на инфаркт-свързаната артерия ≥ 4.0 mm. 

Yip HK, et al.:  Angiographic morphologic features of infarct-related arteries and timely reperfusion in acute 
myocardial infarction: predictors of slow-flow and no-reflow phenomenon. Chest 2002;122:1322–32. 



7.Б - Исхемично увреждане 
 Оток на тъканите в исхемичната зона 
 Увреждане на капилярния ендотел 
 Различна по степен механична обструкция на капилярите в 

резултат на: 
 Оток на околните тъкани, водещ до интралуминална протрузия на 

капилярната стена 
 Клетъчната контрактура в исхемизираните зони 

ендотелна 
протрузия оток и 

контрактура  
на миоцитите 

пролуки в ендотела 
с извънсъдово 

преминаване на Er   

интерстициален 
едем 



7.Б - Предиктори на исхемичното увреждане 

1. Закъсняла реперфузия = продължителна исхемия 1. 

 

2. Обширност на исхемичната зона 2.  
 

1. Nallamothu BK,  et al.:  Time to treatment in primary percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2007; 
357:1631– 8.  

2. Iwakura K, et al.:  Predictive factors for development of the no-reflow phenomenon in patients with reperfused anterior 
wall acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2001;38:472–7. 



7.В - Реперфузионно увреждане 
Масивно инфилтриране на коронарната микроциркулация с неутрофили (Neu) 

и тромбоцити (Tr) в момента на реперфузия, с последваща адхезия към 
ендотелната повърхност и миграция към подлежащите тъкани 

Освобождаване на биологично активни субстанции – свободни кислородни 
радикали, протеолитични ензими, проинфламаторни медиатори 

Развива се тъканно и ендотелно увреждане 

От увредените зони се освобождават вазоконстрикторни субстанции 

Развитие на тежка вазоконстрикция на коронарната микроциркулация, в 
съчетание с механично запушване от образувалите се Neu-Tr агрегати 



7.В - Предиктори на реперфузионното увреждане 

1. Изходно ниво на неутрофилите 1. 

2. Тромбоцитна реактивност 2.  
3. Изходен среден обем на тромбоцитите 3. 

4. Изходни плазмени нива на Tromboxane-A2 4. 

5. Изходни нива на ЕТ-1 5. 

 
1. Takahashi T, et al.: Relation between neutrophil counts on admission, microvascular injury, and left ventricular functional 

recovery in patients with an anterior wall first acute myocardial infarction treated with primary coronary  angioplasty. Am 
J Cardiol 2007;100:35– 40. 

2. Campo G, et al.: Value of platelet reactivity in predicting response to treatment and clinical outcome in patients 
undergoing primary coronary intervention: insights into the STRATEGY study. J Am Coll Cardiol 2006;48:2178–85. 

3. Huczek Z, et al.: Mean platelet volume on admission predicts impaired reperfusion and long-term mortality in acute 
myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol  2005;46:284 –90. 

4. Niccoli G, et al.: Plasma levels of thromboxane A2 on admission are associated with no-reflow after primary percutaneous 
coronary intervention. Eur Heart J 2008;29:1843–50. 

5. Niccoli G, et al.: Endothelin-1 and acute myocardial infarction: a no-reflow mediator after successful percutaneous 
myocardial revascularization. Eur Heart J 2006;27:1793– 8. 



7.Г - Индивидуално предразположение 
 Генетични фактори: 
 полиморфизъм на Аденозин-А2 рецепторния ген 1. 

 генетично детерминирана намалена склонност към лиза 2. 

 Наличие на захарен диабет 3. 
 Остра хипергликемия 4. 
 Хиперхолестеролемия 5. 

1. Vignali L, et al.: Genetic association between the 1976TC polymorphism in the adenosine A2 receptor and angiographic no-
reflow phenomenon (abstr). Il giornale italiano di Cardiologia Invasiva 2007;3 Suppl 1:109. 

2. Zalewski J, et al.: No-reflow phenomenon after acute myocardial infarction is associated with reduced clot permeability and 
susceptibility to lysis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27:2258–65. 

3. Collet JP, et al.: The acute reperfusion management of STEMI in patients with impaired glucose tolerance and type 2 diabetes. 
Diabetes Vasc Dis Res 2005;2:136–43. 

4. Iwakura K, et al.: Association between hyperglycemia and the no-reflow phenomenon in patients with acute myocardial 
infarction. J Am Coll Cardiol 2003;41:1–7. 

5. Golino P, et al.: The effect of acute hypercholesterolemia on myocardial infarct size and the no-reflow phenomenon during 
coronary occlusion-reperfusion. Circulation 1987;75:292– 8. 



8. Ангиографска диагноза - база 

Trombolysis in myocardial infarction (TIMI) 
blood flow grades 

Myocardial blush grade (MBG) – степен на 
контрастиране и скорост на очистване на 

миокардните тъкани от контраста 

 TIMI-0 – липса на кръвоток след 
обструкцията 

 TIMI-1 – контраст преминава през 
зоната на обструкция, но не 
оцветява цялата артерия 

 TIMI-2 – забавено оцветяване на 
дисталната зона на артерията 

 TIMI-3 – нормално оцветяване на 
цялата артерия 

 MBG-0 – липсва контрастиране на 
миокарда 

 MBG-1 – минимално контрастиране 
на миокарда 

 MBG-2 – умерено контрастиране на 
миокарда 

 MBG-3 – нормално контрастиране 
на миокарда 

The Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) trial, phase I 
findings: TIMI Study Group. N Engl J Med. 1985;312:932-936. 

van’t Hof AW, et al. Angiographic assessment of myocardial 
perfusion in patients treated with primary angioplasty for 
acute myocardial infarction: myocardial blush grade. 
Circulation. 1998;97:2302-2306 



8. Ангиографска диагноза - критерии 
 No-reflow  се асоциира с TIMI 0-1 и MBG 0-1 

 
 Slow-flow се асоциира с TIMI-2 и MBG-2 

 
 NB - MBG 0-1 – се среща при повече от 50% от 

пациентите с TIMI-3, което е свързано с увреждане на 
коронарната микроциркулация 

 
 Използвайки двете скали, No-reflow се дефинира като 

TIMI<3 или TIMI-3+MBG 0-1 
 



8. Други методи за диагноза 
 Интракоронарен Doppler 1. 
 Миокардна контрастна ехокардиография 2. 

 Миокардна перфузионна сцинтиграфия 3. 

 MRI с контрастно усилване 4. 

 PET скенер 5. 

 ЕКГ – скорост на резолюция на ST-сегмента 6. 

1. Iwakura K, et al.:  Alteration in the coronary blood flow velocity pattern in patients with no reflow and reperfused acute 
myocardial infarction. Circulation 1996;94:1269–75. 

2. Ilceto S, et al.: Myocardial contrast echocardiography in acute myocardial infarction: pathophysiological background 
and clinical applications. Eur Heart J. 1996;17;344-53. 

3. Kondo M, et al.:  Assessment of “microvascular no-reflow phenomenon” using technetium-99m macroaggregated 
albumin scintigraphy in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 1998;32:898-903 

4. Bremerich J, et al.:  Microvascular injury in reperfused infarcted myocardium: noninvasive assessment with contrast-
enhanced echoplanar magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol. 1998;32:787-93 

5. Jeremy RW, et al.: Progressive failure of coronary flow during reperfusion of myocardial infarction: documentation of 
the no-reflow phenomenon with positron emission tomography. J Am Coll Cardiol. 1990;16:695-704. 

6. Santoro GM, et al. Relation between ST-segment changes and myocardial perfusion evaluated by myocardial contrast 
echocardiography in patients with acute myocardial infarction treated with direct angioplasty. Am J Cardiol 
1998;82:932–7. 



9. Поведение 
 Предвид на разнородните патогенетични 

механизми, превалиращи в различна степен при 
отделните индивиди – поведението трябва да 
бъде строго индивидуализирано, насочено към 
водещата причина 



9.А - Профилактика на дисталната 
емболизация  
 Директно стентиране – с предимства пред балонната 

предилатация 
 Използване на дистална протекция 
 Използване на устройства за тромбектомия и 

тромбаспирация 



 
9.А - Дистална протекция - EMERALD Trial  (n=603) 

 Има ли предимства използването на дистална 
протекция при ОМИ с PPCI 
 

 Резултати – няма достоверни ползи по отношение 
на MACE, смъртност, повторни инфаркти, 
повторни реваскуларизации на таргетния съд, 
инсулти 

Stone GW, et al.: Distal Microcirculatory Protection During Percutaneous Coronary Intervention in Acute ST-Segment 
Elevation Myocardial Infarction. A Randomized Controlled Trial. JAMA 2005;293:1063-1072 



9.А - Тромбаспирация 
 Първото проучване REMEDIA trial 

показа че мануалната 
тромбаспирация е безопасна и 
води до по-добра миокардна 
перфузия спрямо стандартната 
PPCI. Ползата е най-изразена при 
пациентите с голям тромботичен 
товар и при тотална оклузия на 
инфаркт-свързаната артерия, но 
зависи и от други индивидуални 
особености 1. 

 

 Подпроучването MCE на REMEDIA 
trial показа, че тромбаспирацията 
намалява достоверно честотата на 
no-reflow 2. 

1. Burzotta F, et al.: Manual thrombusaspiration improves myocardial reperfusion: the randomized evaluation of 
the effect of mechanical reduction of distal embolization by thrombus-aspiration in primary and rescue 
angioplasty (REMEDIA) trial. J Am Coll Cardiol 2005;46:371– 6.  

2. Galiuto L, et al.: REMEDIA Investigators. Thrombus aspiration reduces microvascular obstruction after primary 
coronary intervention: a myocardial contrast echocardiography substudy of the REMEDIA trial. J Am Coll Cardiol 
2006;48: 1355–60. 




9.А - Тромбаспирация - TAPAS study 

Svilaas T,  et al.: Thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2008; 358:557–567. 

Основна цел – Myocardial Blush Grade (n=1071) 

Тромбаспирация Стандартна процедура 

P<0,001 

па
ци

ен
ти

 %
 

MBG 



9.А - Тромбаспирация - TAPAS study 

Svilaas T,  et al.: Thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2008; 358:557–567. 

Резолюция на ST-елевацията 

Тромбаспирация Стандартна процедура 

па
ци

ен
ти

 %
 

P<0,001 



9.А - TAPAS – проследяване 1 година 

Vlaar PJ, et al.: Cardiac death and reinfarction after 1 year in the Thrombus Aspiration during Percutaneous coronary 
intervention in Acute myocardial infarction Study (TAPAS): a 1-year follow-up study. Lancet 2008;371:1915–1920 

Log-Rank 
p=0,040 



9.А - ESC Guidelines for the management of acute myocardial 
infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur 
Heart J (2012) 33, 2569–619 



Fröbert O, B Lagerqvist, GK Olivecrona, et al.: Thrombus 
Aspiration during ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 
(TASTE). N Engl J Med 2013; DOI: 10.1056/NEJMoa1308789 

 Резултати от голямото, базирано на Шведския 
регистър (SCAAR) рандомизирано проучване, за 
значението на рутинната тромбаспирация при болни с 
ОКС с ST-елевация : 
1. Не се установява редукция на 30 дневната смъртност  
2. Няма достоверно понижаване на рехоспитализациите 

по повод МИ или стент-тромбоза към 30 ден 
3. Не се установява намаляване на останалите важни 

клинични събития по време на хоспитализацията 
 

 ИЗВОД – Рутинната тромбаспирация по време на PPCI 
при болни с ОКС с ST-елевация има малка роля за 
близката прогноза 

This article was published on September 1, 2013, at NEJM.org. 



9.А - Перспективи в профилактиката на 
дисталната емболизация  

MGuard™ концепция (за 
сега при SVG интевенции): 

 
 BMS с дебелина на страта 

100 µm 
 Покритие с предпазна 

отворена мрежа от 
poliethyleneterephthalate  

 Дебелина на фибрите 20 µm 
 Размери на отворите на 

мрежата 150х180 µm 
 
 



9.А - Перспективи в профилактиката на 
дисталната емболизация  

Rapid Exchange – медикамент 
доставящ катетър 




9.Б - Профилактика на исхемичното увреждане 

1. Максимално ранна реваскуларизация - намаляване на 
времето от началото на симптомите до отваряне на 
артерията 
 

2. Намаляване на кислородната консумация на миокарда – 
чрез медикаментозно повлияване на хемодинамиката 



9.В - Профилактика и лечение на 
реперфузионното увреждане 

 GP IIB-IIIA антагонисти (клас IIa-C) в случаите на висок риск от развитие или при 
развил се no-reflow: 
 Abciximab - интракоронарно приложение в доза 0,25 mg/kg bolus  12 часова инфузия 

в доза 0,125 µg/kg/min (максимална допустима инфузионна доза 10 µg/min) 1, 2. 

 Adenosine – подтиска тромбоцитната и неутрофилна реакция, намалява калциевото 
натрупване и отлагането на свободни кислородни радикали, води до вазодилатация, може 
да доведе до брадикардии, бронхообструкция, хипотония. Прилага се в доза 30-60 µg болус 
интракоронарно 3. 

 Verapamil – интракоронарен болус в доза 0,5-1,0 mg за 2 мин 4. 

 Nitropruside – независим донор на NO, води до вазодилатация, ефективен в дози 50-150 
µg интракоронарeн болус 5. 

 
1. De Luca G, et al.:  Abciximab as adjunctive therapy to reperfusion in acute ST-segment elevation myocardial infarction: a meta-

analysis of randomized trials. JAMA 2005;293:1759–65. 
2. Thiele H, et al.: Intracoronary Compared With Intravenous Bolus Abciximab Application in Patients With ST-Elevation Myocardial 

Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention. The Randomized Leipzig Immediate Percutaneous Coronary 
Intervention Abciximab IV Versus IC in ST-Elevation Myocardial Infarction Trial. Circulation. 2008;118:  49-57. 

3. Marzilli M, et al.: Beneficial effects of intracoronary adenosine as an adjunct to primary angioplasty in acute myocardial 
infarction. Circulation 2000;101:2154 –9. 

4. Werner GS, et al.: Intracoronary verapamil for reversal of no-refl ow during coronary angioplasty for acute myocardial infarction. 
Catheter Cardiovasc Interv. 2002;57:444 – 51. 

5. Pasceri V,  et al.: Effects of the nitric oxide donor nitroprusside on no-refl ow phenomenon during coronary interventions for acute 
myocardial infarction. Am J Cardiol. 2005; 95:1358 – 61. 



9.Г - Повлияване на индивидуалната 
предиспозиция 
 Генетична предиспозиция – не може да се повлияе 

 
 Остра хипергликемия – изисква оптимален 

перипроцедурен гликемичен контрол 1. 

 

 Хиперхолестеролемия – интензивната статинова терапия 
препроцедурно е свързана с достоверно по-ниски нива на 
CPKMB и тропонин постпроцедурно 2, 3. 

1. Malmberg K, et al.: Randomized trial of insulinglucose infusion followed by subcutaneous insulin treatment in diabetic 
patients with acute myocardial infarction (DIGAMI study): effects on mortality at 1 year. J Am Coll Cardiol 1995;26:56–65 

2. Patti G,  et al.: Atorvastatin Pretreatment Improves Outcomes in Patients With Acute Coronary Syndromes Undergoing 
Early Percutaneous Coronary Intervention. Results of the ARMYDA-ACS Randomized Trial. J Am Coll Cardiol 
2007;49:1272–8.  

3. Yun K.H., M.H. Jeong, S.K. Oh, et al.: The beneficial effect of high loading dose of rosuvastatin before percutaneous 
coronary intervention in patients with acute coronary syndrome. Int J Cardiol 2009; 137: 246–51. 



по Niccoli G., et all.: Myocardial No-Reflow in Humans. J Am Coll Cardiol 2009;54(4):281-292 

продължителност и 
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интерстициален 
едем 

Tr-Neu 
агрегати 

пролуки в ендотела 
с извънсъдово 

преминаване на Er   

освобождаване на 
вазоконстрикторни 

субстанции 

емболи 

активирани Neu, 
освобождаващи 

свободни О2-радикали 

ендотелна 
протрузия 

оток на 
миоцитите 

тромботичен 
товар 

дистална 
емболизация 

исхемия-зависимо 
увреждане 

тромбаспирация 

Намаляване времото от 
началото на симптомите 

до отваряне на артерията 

предразположение генетични варианти 
диабет 
остра хипергликемия 
хиперлипидемия 
липса на подготовка 

корекция на гликемията 
статини 

Nicorandil 

анти-Neu 
препарати, 

антиагреганти, 
рецепторни 

антагонисти на 
TxA2 и ET-1 

реперфузионно 
увреждане 

брой на Neu, 
нива на ET-1 и 

TxA2, 
Tr обем и 

реактивност 



Първо впръскване в LCA, 
предхождано единствено 
от ориентировъчно 
впръскване в аортата при 
търсене на нейното устие 

Второ впръскване в LCA 
след приложен нитрат 
интракоронарно и атропин 
венозно поради 
брадикардия 
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