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Коронарна атеросклерозаКоронарна атеросклероза
 Атеросклеротичният процес започва още в детството и Атеросклеротичният процес започва още в детството и 

прогресира под въздействието на множество РФ. прогресира под въздействието на множество РФ. 
 Процесът остава често „спящ”, докато руптура или Процесът остава често „спящ”, докато руптура или 

ерозия на плака не доведат до бързообразуващ се ерозия на плака не доведат до бързообразуващ се 
тромб и до клиниката на остър коронарен синдром. тромб и до клиниката на остър коронарен синдром. 

 От 40% до 60% от всички случаи на ОМИ и внезапна От 40% до 60% от всички случаи на ОМИ и внезапна 
сърдечна смърт са първа клинична манифестация на сърдечна смърт са първа клинична манифестация на 
ИБС ИБС 

Grundy, S.M. et al.  Circulation 2004 
Shah, P.K. J Am Coll Cardiol 2010   
Ni, H. et al. Am Heart J 2009 



50 60 70

Повечето коронарни събития се появяват при лица Повечето коронарни събития се появяват при лица 
без анамнеза забез анамнеза за  миокармиокардден инфен инфараркткт

62% 
(4893/7892)

Мъже

69% 
(2744/3977)

Жени

% от пациентите, хоспитализирани за МИ, които нямат история за МИ

Rosamond et al. N Engl J Med. 1998

По-голямата част от пациентите, 
хоспитализирани за ОМИ са без анамнеза за МИ

ARIC study



Предикция на СС риск Предикция на СС риск 
Класическа оценка на рискаКласическа оценка на риска  

 „Класическата оценка” на риска се базира на 
класическите РФ, 

 „Класическата оценка” не е способна да 
идентифицира голяма част от пациентите 
с бъдещи СС събития

 Рискови модели като SCORE, FRS и др.  
определят само статистическата вероятност 
за поява на ИБС и не правят директна 
индивидуална оценка.



 Класифициране в съответната рискова категория позволява Класифициране в съответната рискова категория позволява 
провеждането на превантивна стратегия с различна провеждането на превантивна стратегия с различна 
интензивност според приетите препоръки.интензивност според приетите препоръки.  

Conroy, R.M. et al. Eur Heart J 2003
D’Agostino, R.B. Sr. et al.Circulation 2008
Assmann, G., et al. Circulation 2002 

Perk J,. et al. Eur Heart J 2012
Grundy, S.M. et al.  Circulation 2004



Ограничения на рисковите модели за Ограничения на рисковите модели за 
предикция на рискапредикция на риска

 Какъв е 10-риск за СС събитие при:Какъв е 10-риск за СС събитие при:

Жена на 49 г. с:Жена на 49 г. с:
 АН 150/90 АН 150/90 mm Hg mm Hg на фона на терапияна фона на терапия
 Общ холестерол 7,1 Общ холестерол 7,1 mmol/lmmol/l
 ПушачкаПушачка

 Нисък?Нисък?        Умерен?Умерен?          Висок?    Висок?    Много висок?Много висок?



Жена на 49 г. с:Жена на 49 г. с:
 АН 150/90 АН 150/90 mm Hgmm Hg
 Общ холестерол: 7,1 Общ холестерол: 7,1 

mmol/lmmol/l
 ПушачкаПушачка

 НИСЪК РИСКНИСЪК РИСК



Ограничения на съществуващите Ограничения на съществуващите 
глобални  рискови моделиглобални  рискови модели

 Умерена дискриминация на лицата с риск за бъдещи събития  Умерена дискриминация на лицата с риск за бъдещи събития  
   (   (AUCAUC 0,7-0,8) 0,7-0,8)

 Доминиране на фактора възраст и маргинализиране на други Доминиране на фактора възраст и маргинализиране на други 
потенциално коригируеми РФпотенциално коригируеми РФ

 Не се оценява адекватно доживотния риск Не се оценява адекватно доживотния риск 
 Липса на добра калибрация за всички етнически групиЛипса на добра калибрация за всички етнически групи
 При жени 10-годишният рисков модел подценява доживотния При жени 10-годишният рисков модел подценява доживотния 

СС риск – много високорискови жени се класифицират в СС риск – много високорискови жени се класифицират в 
категориите с нисък или интермедиерен риск категориите с нисък или интермедиерен риск 

 Наличието на предиабет (НВХТ, нарушена гликемия на Наличието на предиабет (НВХТ, нарушена гликемия на 
гладно) не участва като РФ гладно) не участва като РФ 

 В моделите, където захарният диабет е РФ (В моделите, където захарният диабет е РФ (FRS)FRS) не се взима не се взима  
под внимание давността му под внимание давността му 

 Не се взима под внимание ФА за ранна ИБСНе се взима под внимание ФА за ранна ИБС

Enriquez JR et al. Preventive Cardiology 2010
Mureddu GF et al. EHJ CV Imaging 2013



 Някои нови биомаркери 
(hs-CRP, HbA1c и др.) и 
образни методи дават 
възможност за по-добра 
индивидуална предикция 
на риска. 

 До 20% от коронарните събития се случват при лица без 
големи кардиоваскуларни РФ

 Болшинствотото от острите коронарни събития се случват при 
лица с нисък и интермедиерен риск.

Enriquez JR et al. Preventive Cardiology 2010



Скрининг за субклинична коронарна атеросклероза 
при безсимптомни лица

Образни методи:
 Carotid Intima-Media Thickness 
(ACC/AHA & ESC - class IIa)

 Coronary artery calcium score (CACS )
(ACC/AHA & ESC - class IIa)

 Ancle-Brachial Index (class IIa) 

 CT coronary angiography (CTA)?
 Myocardial Perfusion Imaging (MPI)??
 Invasive angiography ???

xxxxx



Коронарен артериален калций (КАК)Коронарен артериален калций (КАК)
 КАК - маркер за наличие на коронарна атеросклерозаКАК - маркер за наличие на коронарна атеросклероза  
 Количеството му корелира с обема на атеросклеротичните Количеството му корелира с обема на атеросклеротичните 

плаки плаки 
 Натрупването на КАК трябва да се разглежда с много Натрупването на КАК трябва да се разглежда с много 

малки изключения само в контекста на малки изключения само в контекста на 
атеросклеротичния процес. атеросклеротичния процес. 
Само при болни с авансирало хронично бъбречно Само при болни с авансирало хронично бъбречно 
заболяване, освен атеросклеротични калцификати, е заболяване, освен атеросклеротични калцификати, е 
възможно наличието на калцификати в медията – възможно наличието на калцификати в медията – 
неатеросклеротична калцификация.неатеросклеротична калцификация.

 КАК КАК == коронарна  атеросклероза  коронарна  атеросклероза 
((фалшивопозитивен резултат не е възможен)фалшивопозитивен резултат не е възможен)

   Achenbach, S., P. Raggi. Eur Heart J 2010

       Rumberger, J.A. et al. Circulation 1995 



Коронарен артериален калцийКоронарен артериален калций
 Agatston AS, Janowitz WR, Hildne FJ et al. Agatston AS, Janowitz WR, Hildne FJ et al. 

Quantification of coronary artery calcium Quantification of coronary artery calcium 
using ultrafast CT . Am J Cardiol 1990; 15: using ultrafast CT . Am J Cardiol 1990; 15: 
827-832.827-832.

Arthur Agatston, MD

1990 г. -въвежда метод 

за количествена оценка 

на наличния КАК чрез  КТ  



Измерване на коронарния артериален калцийИзмерване на коронарния артериален калций
Коронарен артериален калциев скорКоронарен артериален калциев скор

 КТ с ЕКГ синхронизация КТ с ЕКГ синхронизация 

 няколкосекунден скен без няколкосекунден скен без 
приложение на контрастна приложение на контрастна 
материя материя 

 30 до 40 последователни 30 до 40 последователни 
аксиални среза с дебелина 3 аксиални среза с дебелина 3 
мм мм 

 относително ниска доза относително ниска доза 
йонизираща радиация – йонизираща радиация – 
около 1 около 1 mSvmSv  

Абсолютни стойностиАбсолютни стойности  
(Agatston units)(Agatston units)  

КАККАК

CACS=0CACS=0

CACS<100CACS<100

CACS 100 - 400CACS 100 - 400

CACS>400CACS>400

CACS>1000CACS>1000

Липсва Липсва 

Леко повишенЛеко повишен

Умерено високУмерено висок

ВисокВисок

Екстремно високЕкстремно висок

xxxxxxxx



Коронарен артериален калций (КАК)Коронарен артериален калций (КАК)

 Не всяка атеросклеротична плака съдържа калций!Не всяка атеросклеротична плака съдържа калций!
 Коронарен калцификат не е синоним на значима Коронарен калцификат не е синоним на значима 

коронарна стеноза или оклузия!коронарна стеноза или оклузия! Agatston, A.S. et al. Am J Cardiol 1990 
Rumberger, J.A. et al. Circulation 1995

хххххххх



Коронарен артериален калциев скор (Коронарен артериален калциев скор (CACSCACS))

 „„Класическата оценка” на риска Класическата оценка” на риска 
базирана на класическите РФ не е базирана на класическите РФ не е 
способна да идентифицира голяма способна да идентифицира голяма 
част от пациентите с бъдещи СС част от пациентите с бъдещи СС 
събития, събития, 

 Рискови модели като Рискови модели като SCORE, FRS SCORE, FRS и и 
др. по-скоро определят др. по-скоро определят 
статистическата вероятност за поява статистическата вероятност за поява 
на ИБС и не правят директна на ИБС и не правят директна 
индивидуална оценка.индивидуална оценка.

 CACSCACS - скрининг метод за установяване на  - скрининг метод за установяване на 
субклинична атеросклероза при безсимптомни субклинична атеросклероза при безсимптомни 
лица без известна коронарна болестлица без известна коронарна болест



Коронарен артериален калциев скорКоронарен артериален калциев скор

 CACSCACS – мощен предиктор за бъдещи СС събития  – мощен предиктор за бъдещи СС събития 
независимо от оценката с традиционните РФ!независимо от оценката с традиционните РФ!

MESA study, NEJM 2008



Коронарен артериален калциев скорКоронарен артериален калциев скор
 Nazir Nazir и сътр. и сътр. (2012):  (2012):  

> > 44000 безсимптомни лица44000 безсимптомни лица  с разнообразна с разнообразна 
рискова характеристика рискова характеристика 
> FU: > FU: 5,6 г.  5,6 г.  

 43% от тях нямат нито 1 от 43% от тях нямат нито 1 от 
класическите РФ!!!класическите РФ!!!
При всеки втори от тях  е намерен При всеки втори от тях  е намерен 
КАК, т.е. субклинична коронарна КАК, т.е. субклинична коронарна 
атеросклероза. атеросклероза. 

Nasir K, Circ Cardiovasc Imaging 2012

 Участниците без РФ и Участниците без РФ и CACSCACS≥ 400 ≥ 400 
са имали многократно по-висока са имали многократно по-висока 
смъртност в сравнение с лицата смъртност в сравнение с лицата 
с ≥ 3 РФ, но без КАК (с ≥ 3 РФ, но без КАК (CACSCACS=0)=0)  



Коронарен артериален калциев скорКоронарен артериален калциев скор
Рекласификация на рискаРекласификация на риска

 Липсата на КАК (CACS=0) при 
лице с интермедиерен риск го 
рекласифицира в 
нискорисковата категория.

 При CACS≥400 лицето се 
рекласифицира като 
високорисково, т.е. показано за 
агресивна превантивна 
терапия.

 CACS рекласифицира над 2/3 от 
лицата с интермедиерен риск Неинвазивен стрестест

ЕISNER study:  Shaw LJ, JACC 2011

 CACS CACS базираната стратегия не е по-скъпа, но базираната стратегия не е по-скъпа, но 
по-коректно преразпределя разходите за лечение и по-коректно преразпределя разходите за лечение и 
диагностика между лицата подлежащи на първична диагностика между лицата подлежащи на първична 
профилактикапрофилактика



Коронарен артериален калциев скорКоронарен артериален калциев скор
Рекласификация на рискаРекласификация на риска

 Превъзходство на Превъзходство на CACSCACS при  при 
рекласификацията на риска в рекласификацията на риска в 
сравнение с различни сравнение с различни 
биомаркерибиомаркери

 CACSCACS и каротидната  и каротидната IMTIMT се  се 
препоръчват като най-добри препоръчват като най-добри 
предиктори за повишен СС предиктори за повишен СС 
рискриск

Mureddu GF et al., EHJ CVI 2013



Коронарен артериален калциев скорКоронарен артериален калциев скор
Рекласификация на рискаРекласификация на риска



 CACSCACS=0 се асоциира с изключително =0 се асоциира с изключително 
нисък риск (около 1%) за СС събития нисък риск (около 1%) за СС събития 
през следващите 5-10 г. през следващите 5-10 г. 

 CACSCACS=0 =0  -  - основание да се обсъжда основание да се обсъжда 
редукция в медикаментозната редукция в медикаментозната 
терапия и да се заложи повече на терапия и да се заложи повече на 
нефармакологичните интервенциинефармакологичните интервенции..  
Липсват индикации за други тестове в Липсват индикации за други тестове в 
следващите 5 г. следващите 5 г. 

 Спестените разходи от Спестените разходи от 
свръхмедикация и диагностика свръхмедикация и диагностика 
могат рационално да се могат рационално да се 
пренасочат към пренасочат към 
високорисковата категория високорисковата категория 
пациенти!пациенти!

Hecht H, JACC 2010
Taylor A, JACC 2006

Значение на CACS=0 



Perk J, Eur Heart J 2012



2010 American College of Cardiology Foundation/American Heart Association 2010 American College of Cardiology Foundation/American Heart Association 

Guideline or Assessment of CV Risk in Asymptomatic AdultsGuideline or Assessment of CV Risk in Asymptomatic Adults  

1. Recommendations 1. Recommendations Class IIaClass IIa::

Measurement of CAC is reasonableMeasurement of CAC is reasonable  for CV risk for CV risk 
assessment assessment in asymptomatic adults at intermediate riskin asymptomatic adults at intermediate risk  
(10% to 20% 10-year risk).(10% to 20% 10-year risk).

2. Recommendations 2. Recommendations Class IIbClass IIb: : 

Measurement of CACMeasurement of CAC  may be reasonable for CV risk may be reasonable for CV risk 
assessment in assessment in asymptomatic adults at low to intermediate asymptomatic adults at low to intermediate 
riskrisk  (6% to 10% 10-year risk).(6% to 10% 10-year risk).

Greenland P et al. 2010 American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Guideline for Assessment of Greenland P et al. 2010 American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Guideline for Assessment of 
Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults. Circulation 2010Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults. Circulation 2010



ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMRACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR  2010 2010 

Appropriate Use CriteriaAppropriate Use Criteria  for Cardiac Computed Tomographyfor Cardiac Computed Tomography  
 Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients 

Without Known CAD – Appropriate Use ScoreWithout Known CAD – Appropriate Use Score

Global CAD risk Global CAD risk 
estimateestimate  (FRS)(FRS)

LowLow IntermediateIntermediate HighHigh

CACSCACS  I (2)I (2)  A (7)A (7)  U (4)U (4)  

CACS in pts with CACS in pts with 
FH ofFH of  premature premature 
CADCAD  

A (7)A (7)  

CCTACCTA  I (2)I (2)  I (2)I (2)  U (4)U (4)  

A=Appropriate test (score 7-9)
U=Uncertain (score 4-6)
I=Inappropriate test (score 1-3) Taylor AJ et al. JACC 2010 



Определяне на Определяне на CACSCACS  при безсимптомни при безсимптомни 
лица със захарен диабетлица със захарен диабет??????

Ryden L et al. EHJ 2013





Основания да се препоръча допълнителна рискова Основания да се препоръча допълнителна рискова 
стратификация при диабетицистратификация при диабетици

 Пациентите със ЗД и ИБС имат много по-лоша прогноза в Пациентите със ЗД и ИБС имат много по-лоша прогноза в 
сравнение с тези диабетици, които нямат ИБС. сравнение с тези диабетици, които нямат ИБС. 
Ранното установяване на коронарна болест при Ранното установяване на коронарна болест при 
безсимптомен диабетик би имало важни прогностични безсимптомен диабетик би имало важни прогностични 
и терапевтични последствияи терапевтични последствия. Това би могло и да . Това би могло и да 
мотивира допълнително болните да провеждат мотивира допълнително болните да провеждат 
превантивна медикаментозна терапия.превантивна медикаментозна терапия.

 Пациентите със ЗД не са с еднакъв СС риск.Пациентите със ЗД не са с еднакъв СС риск. Сред тях  Сред тях 
има подгрупа с нисък СС риск, сравним с този на общата има подгрупа с нисък СС риск, сравним с този на общата 
популация без ЗД. Подобна по големина е и подгрупата популация без ЗД. Подобна по големина е и подгрупата 
диабетици с особено висок СС риск. Идентификацията на диабетици с особено висок СС риск. Идентификацията на 
пациентите от тези подгрупи би могла да пациентите от тези подгрупи би могла да 
индивидуализира по-нататъшния лечебен и диагностичен индивидуализира по-нататъшния лечебен и диагностичен 
подход подход Raggi P et al. JACC 2004

Elkeles RS et al. EHJ 2008
Budoff MJ. EHJ 2008 



Определяне на Определяне на CACSCACS  при лица при лица 
със захарен диабетсъс захарен диабет

 10 377 безсимптомни 10 377 безсимптомни 
лица (903 със ЗД)лица (903 със ЗД)

 FU:FU: 5 години 5 години
 30% от лицата със ЗД 

са с CACS=0 

 При При CACSCACS=0=0 липсва разлика в 5-годишната  липсва разлика в 5-годишната 
преживяемост при болните със ЗД и тези без ЗД преживяемост при болните със ЗД и тези без ЗД 
(98,8% (98,8% vsvs 99,4%, р=0,49)  99,4%, р=0,49) Raggi P et al. JACC 2004



Определяне на Определяне на CACSCACS  при лица при лица 
със захарен диабетсъс захарен диабет

 CACSCACS има по-висока предсказваща стойност за  има по-висока предсказваща стойност за 
настъпване на СС събитие в сравнение с настъпване на СС събитие в сравнение с 
конвенционалните РФ и някои нови биомаркериконвенционалните РФ и някои нови биомаркери

Elkeles RS et al. EHJ 2008

 PREDICT studyPREDICT study
 589 589 болни със ЗДболни със ЗД
 FUFU: 4 години: 4 години



ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMRACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR  2010 2010 

Appropriate Use CriteriaAppropriate Use Criteria  for Cardiac Computed Tomographyfor Cardiac Computed Tomography  
 Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients 

Without Known CAD – Appropriate Use ScoreWithout Known CAD – Appropriate Use Score

Global CAD risk Global CAD risk 
estimateestimate  (FRS)(FRS)

LowLow IntermediateIntermediate HighHigh

CACSCACS  I (2)I (2)  A (7)A (7)  U (4)U (4)  

CACS in pts with CACS in pts with 
FH ofFH of  premature premature 
CADCAD  

A (7)A (7)  

CCTACCTA  I (2)I (2)  I (2)I (2)  U (4)U (4)  

A=Appropriate test (score 7-9)
U=Uncertain (score 4-6)
I=Inappropriate test (score 1-3) Taylor AJ et al. JACC 2010 



Скрининг за субклинична коронарна атеросклероза Скрининг за субклинична коронарна атеросклероза 
при безсимптомни лицапри безсимптомни лица

Образни методиОбразни методи::
 Carotid Intima-Media ThicknessCarotid Intima-Media Thickness  

(ACC/AHA (ACC/AHA & & ESC - class IIa)ESC - class IIa)

 Coronary artery calcium scoreCoronary artery calcium score  ((CACSCACS  ))

(ACC/AHA (ACC/AHA & & ESC - class IIa)ESC - class IIa)

 Ancle-Brachial Index (class IIa) Ancle-Brachial Index (class IIa) 

 CT coronary angiography (CTA)?CT coronary angiography (CTA)?
 Myocardial Perfusion Imaging (MPI)??Myocardial Perfusion Imaging (MPI)??
 Invasive angiography ???Invasive angiography ???

xxxxx



КТ коронарна ангиографияКТ коронарна ангиография
Диагностична точностДиагностична точност

 Висока сензитивност (Висока сензитивност (9595-9-999%) и специфичност (%) и специфичност (64-64-
8866%) %) 

LaBounty T, JCOM 2007



КТ коронарна ангиографияКТ коронарна ангиография
Диагностична точностДиагностична точност

 Най-голямото предимство - висока негативна Най-голямото предимство - висока негативна 
предсказваща стойност (>98%)предсказваща стойност (>98%)!!  

RCA RCA



КТ коронарна ангиографияКТ коронарна ангиография  при симптомни болни при симптомни болни 
без известна ИБСбез известна ИБС Montalescot G et al. EHJ 2013.Montalescot G et al. EHJ 2013.



КТ коронарна ангиографияКТ коронарна ангиография  при при 
безсимптомни болни без известна ИБС?безсимптомни болни без известна ИБС?

Montalescot G et al. EHJ 2013.



ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMRACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR  2010 2010 

Appropriate Use CriteriaAppropriate Use Criteria  for Cardiac Computed Tomographyfor Cardiac Computed Tomography  
 Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients 

Without Known CAD – Appropriate Use Score

Global CAD risk Global CAD risk 
estimateestimate  (FRS)(FRS)

LowLow IntermediateIntermediate HighHigh

CACSCACS  I (2)I (2)  A (7)A (7)  U (4)U (4)  

CACS in pts with CACS in pts with 
FH ofFH of  premature premature 
CADCAD  

A (7)A (7)  

CCTACCTA  I (2)I (2)  I (2)I (2)  U (4)U (4)  

A=Appropriate test (score 7-9)
U=Uncertain (score 4-6)
I=Inappropriate test (score 1-3) Taylor AJ et al. JACC 2010 



ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMRACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCMR  2010 2010 

Appropriate Use CriteriaAppropriate Use Criteria  for Cardiac Computed Tomographyfor Cardiac Computed Tomography  
 Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients Detection of CAD/Risk Assessment in Asymptomatic Patients 

Without Known CAD – Appropriate Use ScoreWithout Known CAD – Appropriate Use Score

Global CAD risk Global CAD risk 
estimateestimate  (FRS)(FRS)

LowLow IntermediateIntermediate HighHigh

CACSCACS  I (2)I (2)  A (7)A (7)  U (4)U (4)  

CACS in pts with CACS in pts with 
FH ofFH of  premature premature 
CADCAD  

A (7)A (7)  

CCTACCTA  I (2)I (2)  I (2)I (2)  U (4)U (4)  

A=Appropriate test (score 7-9)
U=Uncertain (score 4-6)
I=Inappropriate test (score 1-3) Taylor AJ et al. JACC 2010 

?



КТ коронарна ангиография при КТ коронарна ангиография при 
безсимптомни лица за скрининг!?безсимптомни лица за скрининг!?



КТ коронарна ангиография при КТ коронарна ангиография при 
безсимптомни лица за скрининг!?безсимптомни лица за скрининг!?

CONFIRM studyCONFIRM study
n=3217; FU: 2 n=3217; FU: 2 годинигодини

Cho I et al. Eur Heart J 2015 



КТ коронарна ангиография при КТ коронарна ангиография при 
безсимптомни лица за скрининг!?безсимптомни лица за скрининг!?

 CONFIRM studyCONFIRM study Резултати: Резултати:
 КТКА превъзхожда FRS при предикцията на риска за 

смърт или нефатален МИ при скринираните лица с 
CACS>100  Cho I et al. Eur Heart J 2015 



По-голямата част от ОМИ са причинени от По-голямата част от ОМИ са причинени от 
лезии с < 50 % стенозалезии с < 50 % стеноза

Falk et al. Circulation. 1995
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КТ коронарна ангиография при КТ коронарна ангиография при 
безсимптомни лица за скрининг!?безсимптомни лица за скрининг!?

 Прогресия на атеросклерозатаПрогресия на атеросклерозата

Voras S et al. JACC CV Imaging 2011



KT KT коронарна ангиографиякоронарна ангиография

Характеристика на атеросклеротичната плака – Характеристика на атеросклеротичната плака – 
прогностично значениепрогностично значение

Предиктори заПредиктори за
неблагоприятна прогноза:неблагоприятна прогноза:
 Позитивно ремоделиране на съдаПозитивно ремоделиране на съда

 Коефициент на отслабванеКоефициент на отслабване  
  < 30 HU< 30 HU

 Малки точковидни калцификати Малки точковидни калцификати 
в плаката в плаката 

хххххххххххххххх

ххххххххх ххххххххх



KT KT коронарна ангиографиякоронарна ангиография

Характеристика на атеросклеротичната плака – Характеристика на атеросклеротичната плака – 
прогностично значениепрогностично значение

 Около 60-70% от всички СС събития Около 60-70% от всички СС събития 
при безсимптомни до събитието при безсимптомни до събитието 
пациенти се случват при лица с пациенти се случват при лица с 
„нисък” и „интермедиерен” риск„нисък” и „интермедиерен” риск..  

Lauer MS. JAMA 2007 

Мъж (57 г.) с Пароксизмална 
НКТ и РФ:
ОХ 5,7 mmol/l
АХ с отличен контрол на АН 
Пушач

SCORE: 10-годишен риск 5-8%
CACS: 46,4 AU
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