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Микросъдово засягане при STEMI –
дълбочина на проблема

 

wПървичната перкутанна интервенция (PCI) при остър 

миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI) 

обикновено, в 95% от случаите, възстановява TIMI III  

кръвоток в оклудираната артерия .

w Микросъдово засягане  се регистрира в 25- 55%

wПодобен процес се отчита и при тромболиза с/без PCI

wСъществени клинични последствия



Микроваскуларна дисфункция/ обструкция 
при STEMI. Защо възниква? 

Ø Възниква или се задълбочава по време на PTCA

Ø Влошаване на миокардната перфузия, при отворена коронарна артерия.

Ø До 7% от процедурите при ОМИ, наличие на No- reflow феномен 

(oстро намаляване на коронарния кръвоток)

Ø При третиране на:

•  лезия съдържаща тромб

•  дегенерирал венозен графт

•  след ротационна атеректомия на голяма и калцирана       плака

•  при медикаментозна или перкутанна реперфузия на   инфаркт 

определяща артерия

•  особено при по- голяма давност на оклузията 



Микроваскуларна дисфункция/ обструкция 
при STEMI. Защо възниква? 

 Микроваскуларна дисфункция  (MVD)
         многофакторна генеза

Структурни 

причини

Функционални  

причини

Силно влияние върху прогнозата



Микроваскуларна дисфункция/ обструкция 
при STEMI. Защо възниква? 

Етиология: 

•  запушване на капилярите от емболизиране на тромб или атерома

•  тромбозиране in- situ на микроваскуларно ниво 

•  тромбоксан- индуциран спазъм 

•  исхемия/ реперфузия  увреда

•  ендотелна увреда и протрузия от свободни кислородни радикали 

•  неутрофилни и еритроцитни формации 

•  продължителна миокардна контракция 

•  вътреклетъчен/ междуклетъчен оток, интрамурален хематом



Микроваскуларна дисфункция/ обструкция
Клинични последствия 

РАЗШИРЕНА ИНФАРКТНА ЗОНА

ПО- ТЕЖКО ЛЕВОКАМЕРНО РЕМОДЕЛИРАНЕ

ВЛОШЕНО КЛИНИЧНО ПРОТИЧАНЕ  
•  задържане на ЕКГ измененията
•  широк исхемичен спектър  и болка
•  хемодинамична нестабилност до кардиогенен шок 
•  СН
•  ритъмни и проводни нарушения  
•  механични структурни  усложнения
•  по- лоша отдалечена прогноза



X 1 X 0.75 

X 4.5 X 10.5 X 90 

    Диагностични възможности. 
     Разбиране за коронарната структура.  (Gould, Finet) 



Епикарден сегмент          Микроваскуларен сегмент 

( > 400 μm) 

Традиционно визуализиран с ангиография, 

а сега и с различни инвазивни и неинвазивни 

методи

Черна кутия

(до сега)

    Диагностични възможности. 
     Разбиране за коронарната структура.  



w Образно изследване на микроваскуларния сегмент-

       Индиректно ( blush, PET, MIBI. MRI/ CMR) 

w Функционално изследване на микроваскуларния сегмент

      TMPG, IMR, hMR, CFR- Doppler , MPRI (myocardial 

       perfusion reserve index)  absolute flow  resistance  

    Диагностични възможности. 
    Оценка на микроваскуларната циркулация  



Ангиографска оценка на микроциркулацията

§ TIMI кръвоток

§ Myocardial blush

§ Corrected TIMI Frame Count

   (Gibson)



Ангиографска оценка на 
микроциркулацията- приети критерии 

§ TIMI кръвоток < 3

§ Myocardial blush <2 при ТIMI 3

§ ST резолюция, в рамките на 4 часа,

    под 70%



STEMI с тромбоза на LMA



Стентиране на LMA с постдилатация 



Slow- reflow феномен



 

w Dyn TMP 2/3 е постигната при 2,600 болни (79.6%), а Den TMP 2/3  при 

2,483 (76.0%). 

w Сигнификантно по- ниска смъртност при  TMP 2/3 vs. TMP 0/1 на 30 ден 

(1.1% vs 6.9%, P < .0001) и на 3 година (5.1% vs 11.2%, P < .0001).

w Идентична преживяемост между TMP 2 и TMP 3.

Brener SJ et al. Am Heart J/2011; Relationship between angiographic dynamic and densitometric assessment of myocardial 
reperfusion and survival in patients with acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention: the 
harmonizing outcomes with revascularization and stents in AMI. 

Ангиографска оценка на микроциркулацията
HORIZONS-AMI trial- 3602 пациента



Функционално изследване на микроциркулацията: 
IMR /CFR, методи базирани на термодилуция 



Fearon et al. JACC 2008 Feb 5;51(5):560-5

Корелация м/у  IMR и степен на миокардна некроза



Kitabata H, JACC Cardiovasc Imaging. 2009 Mar

MVRI

Размер на инфаркта %LV

 McGeoch R, JACC Cardiovasc Interv. 2010 Jul
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Група1.Запазена 
микроваскуларна
функция 
 

Група 4. Пълна
 микроваскуларна 
дисфункция
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Динамика в миокардната кинетика след STEMI, 
при различни типове микроваскуларна дисфункция

Sang-Don Park, Inha University Hospital



Изследване на микроваскуларния сегмент. 
Клинично значение.



Дистална eмболизация, 
тромбoза  in situ

Исхемия/ 

реперфузия

Конкретно 

поведние

Фармакологичен метод

IIBIIIA инхибитор

Tenecteplase

Streptokinase

Инструментален метод

тромбаспирация

перфузионен балон

PICSO система

Фармакологичен метод

Ранна реперфузия

ACE инхибитори, 

Бета блокери

Ca блокери

Статини

Adenosin

Nitroprusid

Анти- Tx A2

Erythropoetin

Cyclosporine

Natriuretic peptide

Nicorandil

Фармакологичен метод

Контрол на 

Хипергликемия

Статини

Niccoli Acute Cardiac Care 

2010

IIa

IIa

Лечение на MVO при STEMI. Патофизиологичен подход



Лечение на MVO при STEMI .
Фармакологични опции и дози

Най- предпочитани

•      Adenosin до 60 mkg болус
•      Verapamil до 200 mkg болус или 100mkg/мин, 

       общо до 1000 mkg, с временен пейсмейкър

•      Nitroprusside до 200 mkg болус, общо до 1000 mkg

•     Dipyridamole 0.56 mg/kg i.c. 

•      Adrenalin от 50 до 200 ng

•      Nicardipine до 200 ng

•      Nicorandil 2 ng

•      Diltiazem  0.5 до 2.5 mg за минута

Без доказан ефект
•      Nitroglycerin (артериоли > 100мкм)

Препоръка

IIB



Най- предпочитани
•      Adenosin до 60 mkg болус
•      Verapamil до 200 mkg болус
•      Nitroprusside до 200 mkg болус, 
•     Dipyridamole 0.56 mg/kg i.c. 
•      Adrenalin от 50 до 200 ng
•      Nicardipine до 200 ng
•      Nicorandil 2 ng
•      Diltiazem  0.5 до 2.5 mg за мин.

Без доказан ефект
•      Nitroglycerin

Алгоритъм за лечение на MVO/ No reflow
(Мiller)

Изключване на друга причина
Тромб, спазъм, дисекация, въздушна емболия

NTG 200mkg до 4 болуса, 

дистално контрастиране

Контрол на ACT wХемодинамика

•Пресорни агенти
•IABP
•02
•Pacemaker

Стойност 200- 250

UFH; UFH+ 2b3a

Приложение чрез:

•Водещ катетър

•OTW балон

•Микрокатетър

•Аспирационен к-р



Предпочитан метод за въвеждане на медикамента-
интра коронарно

w По- висока локална концентрация на медикамента, 

   с по- продължителен ефект  върху “виновната” артерия/ плака

w По- пълно блокиране на  IIBIIIA  рецепторите, засилена инхибиция 

   на локалната тромбоцитна агрегация

   По- изразен доза зависим антитромбоцитен/ противовъзпалителен ефект-

   захващане на МАС-1 рецепторите

w По- успешна лиза на  свежите тромби, чрез откъсване на 

   фибриногена, свързан с тромбоцитите

w По- ниски дози, с по- малко системни усложнения



Предпочитан метод за въвеждане на медикамента-
интра коронарно

w Инфузия чрез водещия катетър, проксимално от 

   оклузията. 

   Медикамента се излива предимно в незасегнатите 

   сегменти, по пътя на по- малкото съпротивление 

wСелективно приложение във “виновната”  лезия или  дистално,

   чрез катетри/ балнони със специално предназначение

   Засилено проникване на медикамента в тромба и съдовата стена и 

   по- продължителен ефект



AIDA- STEMI Cardiac MR substudy
Eitel et al. JACC 2013

Големина на инфаркта МVO



COCTAIL I trial 

болни с ОМИ
ClearWay Multicenter Registry

болни с ОМИ

Prati et al. JACC, 2010 Malunda J. et al. Cardv.Revasc. 
Med., 2012

Локално приложение на Abciximab



Локално приложение на IIBIIIA 
инхибитори

ØПрофил на пациент, подходящ за лечение:

•  Голяма зона на застрашен миокард

•  Видима голяма тромботична маса

•  Без предварително натоварване с тиенопиридин

•  Изява на slow flow феномен след ПТЦА



Фибрин е основната компонента на епикардния и микроваскуларен

тромб.               Silvain J. et al. JACC 2011

wДисталната емболизация вероятно не е основна причина за MVO 



Contrl gr. I.C. Streptokinase 

wЕфект на интракоронарна Streptokinase след ПТЦА, 
при ОМИ

JACC 2009; 54; 1065- 71



 Лечение на MVO при STEMI

Ø  Добра квалификация на екипа. 

§   Познаване на проблема

§   Умения за решаването му



Заключение

w   MVO/ дисфункция при лечение на STEMI e значим 

проблем, с важна непосредствена и отдалечена 

прогностична стойност

w  Стремеж към пълна миокардна реперфузия

w  Комбинация от интервенционални стратегии,       

предлагащи синергичен терапевтичен ефект
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