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Описаната за първи път от Уилям Хеберден 
през 1768 г. ангина пекторис представлява гръден 
дискомфорт, който се дължи на миокардна исхе-
мия. Характеризира се с провокиращи фактори: 
повишена физическа активност (вкл. и по време 
на секс); емоционален стрес; студ; вятър; фебри-
литет. Симптоматиката отминава в покой или след 
прием на бързодействащ нитрат. Описани са и ня-

кои по-особени форми на ангина: постпрандиална, 
декубитална, стенокардия при тютюнопушене (т.нар. 
„tabac angina”), стенокардия при прекратяване прие-
ма на нитрати и др. [1]. Aнгината на Prinzmetal, или 
още вазоспастичната ангина (ВА), е рядко срещан 
вариант на ангина. Клинично се характеризира с 
внезапно настъпваща, най-често в покой, типична 
гръдна болка. Дължи се на вазоспазъм на коронар-

ВАЗОСПАСТИЧНА АНГИНА (АНГИНА НА PRINZMETAL)ВАЗОСПАСТИЧНА АНГИНА (АНГИНА НА PRINZMETAL)

M. Веткова, А. Ангелов
Първа кардиологична клиника

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Медицински университет – Варна 

VASOSPASTIC ANGINA (PRINZMETAL ANGINA)VASOSPASTIC ANGINA (PRINZMETAL ANGINA)

M.Vetkova, A. Angelov 
Cardiology Clinic I

UMHAT “Sv. Marina”, Medical University – Varna

Резюме. Ангината на Prinzmetal, или още вазоспастичната ангина, е рядко срещан вариант на ангина, обичайно на фона 
на подлежаща коронарна атеросклерозa. Дължи се на вазоспазъм на коронарните артерии, водещ до значима 
редукция на коронарния кръвоток. Чести усложнения са миокарден инфаркт, животозастрашаващи камерни ари-
тмии и внезапна сърдечна смърт. Диагностичният процес обичайно е затруднен поради асимптомно протичане 
на коронарния вазоспазъм, липса на типични промени в електрокардиограмата и трудното им регистриране в 
амбулаторни условия. По-ниската честота, с която се среща вариантната ангина в ежедневната практика, предиз-
викателствата по отношение на диагнозата и възможните сериозни усложнения определят важното ù клинично 
значение. Настоящият обзор цели да обобщи познанията и нерешените проблеми в поведението при лицата с 
вазоспастична ангина.
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Abstract. Prinzmetal angina, or vasospastic angina, is a rare type of angina, usually associated with coronary artery disease. It 
is caused by vasospasm of the coronary arteries, which dramatically reduces the coronary blood fl ow. Life-threatening 
ventricular arrhythmias and sudden cardiac death are common complications of vasospastic angina. Usually, vasоspastic 
angina is hard to be diagnosed, because of asymptomatic coronary spasms, unrepresentative electrocardiographic 
changes, which are diffi cult to be registered in the outpatient practice. Although uncommon in daily clinical practice, 
Prinzmetal angina has a great clinical signifi cance, because of challenging diagnostic approach and the risk of life-
threatening complications. The aim of our review is to summarize current knowledge and actual problems in management 
of patients with vasospastic angina.
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ните артерии, водещ до значима редукция на коро-
нарния кръвоток. Обичайно миокардната исхемия е 
трансмурална и се съпътства от елевация на ST-сег-
мента в електрокардиограмата (ЕКГ). Описана е за 
първи път през 1959 г. от Prinzmetal и сътрудници, 
откъдето получава и наименованието си. Болните с 
ВА са с висок риск за настъпване на миокарден ин-
фаркт (МИ), животозастрашаващи камерни аритмии 
и внезапна сърдечна смърт (ВСС) [2].

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Епидемиологичните данни дават значителна ва-
риация в честотата на ВА. В САЩ само при 4% oт 
лицата с проведена инвазивна коронарна ангиогра-
фия се доказва спазъм на коронарните артерии, кой-
то се дефинира като редукция в диаметъра на съда 
със 75% при локално приложение на ергоновин [3]. 
Според френски автори честотата достига до 12%, а 
според публикации от Япония  до 30% [4, 5]. Други 
автори също установяват до три пъти по-висока чес-
тота на ВА сред японската популация в сравнение с 
лица от кавказката раса [6]. Дебютът на заболява-
нето е най-често около петдесетгодишна възраст [7]. 
Честотата на ВА е по-висока при жените [8].

ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА 
КАРТИНА 

За разлика от ангината при усилие, за ангината 
на Prinzmetal е характерна внезапно настъпващата, 
най-често в покой, типична гръдна болка. Обичайно 
появата на симптомите е през нощта или в ранните 
сутрешни часове. Може да е съпроводена от обил-
но изпотяване и нарушения в съзнанието до синкоп. 
Пристъпите на ВА могат да бъдат по-продължителни 
от пристъпите на ангина при усилие. Характерно е 
много доброто повлияване на симптомите при при-
ем на бързодействащ нитрат [9]. Yasue и сътр. [10] 
дефинират следните типични клинични прояви, кои-
то позволяват да се постави диагнозата ВА  бързо 
повлияване на пристъпа на ангина след прием на 
нитроглицерин и всяко едно от следните условия:

  пристъпите на ангина настъпват в покой, пре-
димно през нощта и в ранните сутрешни часове

  наличие на значими дневни вариации на фи-
зическия капацитет – намален физически капаци-
тет в ранните сутрешни часове

  гръдната болка е съпроводена от преходна 
елевация на ST-сегмента в EKГ

  пристъпите на ангина се предизвикват от хи-
первентилация

  пристъпите на ангина се повлияват при лече-
ние с калциеви антагонисти и не се повлияват от 
терапия с бета-блокери.

През 1959 г. Sones и Shirey въвеждат коронарна-
та ангиография като диагностичен метод при болни 
с коронарна болест. За първи път едва в началото 
на седемдесетте години ангиографски е докумен-
тиран спазъм на епикардните коронарни артерии 
по време на пристъп на ангина на Prinzmetal [11, 
12, 13]. Основните патофизиологични механизми 
на коронарния вазоспазъм са все още ненапълно 
проучени. В основата на процеса са ендотелната 
дисфункция, нарушенията в синтеза и освобожда-
ването на азотен оксид и повишеният контрактили-
тет на гладкомускулните клетки в съдовата стена. 
Предполага се ролята и на други фактори: генни 
мутации, нарушения във функцията на автономна-
та нервна система, недостиг на магнезий, възпа-
ление и др. [14, 15]. Важен рисков фактор в етио-
логията на ВА е тютюнопушенето. Висок е относи-
телният дял на пушачите сред лицата от японската 
популация, които са с установена ВА [16]. Систем-
ната алкохолна употреба е друг коригируем рисков 
фактор за ангината на Prinzmetal. Алкохолната кон-
сумация е свързана с повишена екскреция на маг-
незий с урината и магнезиев дефицит в организма. 
Магнезиев дефицит е установен при голяма част от 
лицата с доказана ВА. Интравенозното приложение 
на магнезий повлиява благоприятно провокираните 
от хипервентилация пристъпи на ангина [17, 18].

Коронарният вазоспазъм може да се наблюдава 
при подлежаща обструктивна или необструктивна 
коронарна атеросклероза, както и на фона на ин-
тактни артерии. Вазоспазъмът е един от механизми-
те в патогенезата на артериалното ремоделиране. 
Доказано е, че може да предизвика руптура на ста-
билна плака с последващо тромбозиране, оклузия 
на съда и клинично изявен МИ. Предполага се и друг 
механизъм – индуцирането на спазъм от самите ате-
росклеротични плаки [15]. Вазоспазъм на микросъ-
дово ниво е един от механизмите на ангината при 
усилие при необструктивна коронарна атеросклеро-
за, на „no-refl ow“ феномена в хода на остър МИ и на 
ангината на Prinzmetal при липса на вазоспастични 
епикардни коронарни артерии [15, 19]. 

Патогенетичната връзка между автономната 
нервна система и ВА е комплексна и все още не-
напълно проучена. Пристъпите на ВА обичайно на-
стъпват през нощта и в ранните сутрешни часове 
[20]. Water и сътр. провеждат при 13 болни с анги-
на на Prinzmetal 48-часов холтер-ЕКГ запис и два 
провокационни теста с ергоновин – рано сутрин в 
04:00 часа и съответно 12 часа по-късно, в 16:00 
часа. Резултатите от проведените изследвания 
показват циркадни вариации в активността на ВА 
както за спонтанните, така и за провокираните епи-
зоди на коронарен вазоспазъм. При десет болни 
в холтер-ЕКГ записите се установява исхемична 
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активност предимно в часовия интервал рано су-
трин. Eлевация на ST-сегмента е наблюдавана при 
всички провокационни тестове, които са проведени 
в ранните сутрешни часове. При десет от тях коро-
нарният вазоспазъм е индуциран при по-ниска доза 
ергоновин. Проведените в 16:00 часа тестове са по-
ложителни при 12 лица [20]. Циркадните вариации 
в синтеза и освобождаването на различни хормони, 
като кортизол, вазопресин, мелатонин, растежен 
хормон, инсулин, или инфламаторни цитокини ве-
роятно също допринасят за циркадните вариации 
на коронарния вазоспазъм [10]. При лицата с анги-
на на Prinzmetal са установени повишени нива на 
периферни бели кръвни клетки, моноцити, hs-CRP, 
интерлевкин-6 и адхезионни молекули [21, 22]. Toва 
е доказателство, че процесът на възпаление играе 
също роля в комплексната патогенеза на ВА. Аце-
тилхолинът, ергоновинът, серотонинът и хистами-
нът могат да предизвикват ендотел-зависима вазо-
дилатация посредством освобождаване на азотен 
оксид в условията на интактен ендотел. При ендо-
телна дисфункция обаче предизвикват вазоспазъм 
[10]. Намаленият синтез и освобождаване на азо-
тен оксид и ендотелната увреда са доказани, но не 
задължителни фактори, в патогенезата на ВА [23, 
24]. Установена е връзка между мутации и поли-
морфизъм в гените, кодиращи ендотелната азотен 
оксид-синтетаза, и полиморфизъм на пароксиназа-I 
гена при лицата с коронарен вазоспазъм. Наруше-
нията в гените на ендотелната азотен оксид-син-
тетаза са установени в една трета от случаите на 
коронарен вазоспазъм [25, 26, 27].

ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД

Диагностичният процес при пациентите с ВА чес-
то е затруднен, тъй като заболяването може да проти-
ча асимптомно, да липсват ЕКГ промени при по-леки 
ангинозни пристъпи и поради трудното регистриране 
на характерните ЕКГ промени в амбулаторни усло-
вия. Тестовете с натоварване обичайно са отрицател-
ни за индуцирана миокардна исхемия [15].

Инвазивната коронарна ангиография с провока-
ционен тест е златен стандарт в диагностиката на 
ангината на Prinzmetal [28]. При пациентите с гръд-
на болка, съпроводена от елевация на ST-сегмента 
в ЕКГ, и нормална коронарна ангиография провеж-
дането на провокационен тест обичайно не се нала-
га. Провокационният тест се провежда с ацетилхо-
лин или ергоновин. Тестът се счита за положителен 
при редукция на лумена на съда с над 50%, при на-
личие на симптоматика и/или исхемични промени в 
ST-сегмента. Съществуват различни диагностични 
критерии за степента на вазоспазъм, която се при-
ема за патологична. При пациентите, провеждащи 

терапия с вазодилататори (калциеви антагонисти 
и дългодействащи нитрати), приемът им се преус-
тановява за период ≥ 48 часа преди изследването, 
като се допуска употреба на сублингвален нитрат 
при нужда [9, 29]. В случаите със спонтанен коро-
нарен вазоспазъм, диагнозата се поставя при пре-
одоляването му с директно интракоронарно при-
ложение на нитроглицерин. Най-често срещаните 
усложнения на изследването са: ангина, ритъмни 
нарушения, хипотония, задух, флъш, гадене, пов-
ръщане [10]. Aбсолютните контраиндикации за про-
веждането на провокационен тест са: бременност, 
неконтролирана хипертония, тежка левокамерна 
дисфункция, умерена към тежка аортна стеноза и 
значима стеноза на лява коронарна артерия [29]. В 
ежедневната клинична практика, с изключение на 
Япония, провокационен тест не се провежда рутин-
но въпреки добрия му профил на безопасност и ди-
агностичната му стойност [28].

При лицата с чести пристъпи на ангина (един 
или повече епизоди на ангина дневно), провока-
ционният тест с хипервентилация се счита за срав-
ним със стандартния медикаментозен тест с аце-
тилхолин или ергоновин. Сериозен недостатък на 
изследването са липсата на селективност и рискът 
от едновременно настъпващ вазоспазъм на повече 
от една коронарна артерия [30]. 

ЛЕЧЕНИЕ

Фармакологичното лечение и корекцията на ри-
сковите фактори (особено тютюнопушенето) повли-
яват симптомите и намаляват риска от усложнения 
при пациентите с ВА. Честотата на тютюнопушене-
то сред лицата с ВА е значително по-висока в срав-
нение с болните с ангина при усилие. 

Актуалните препоръки за медикаментозно ле-
чение на ВА включват [15]: 

  дългодействащи калциеви антагонисти (дихи-
дропиридинови и недихидропиридинови)

  дългодействащи нитрати
  никорандил
  магнезий
  антиоксиданти (витамин С и Е)
  статини
  селективни тромбоксан А2 синтетазни инхи-

битори
  Rho-киназен инхибитор (фасудил)
  илопрост
  селективни серотонинови рецепторни блокери.
Дългодействащите калциеви антагонисти и ни-

тратите са медикаментите на първи избор при ле-
чението на ВА. Те предизвикват релаксация на 
гладкомускулните клетки и вазодилатация на коро-
нарните артерии. Проспективни проучвания показ-
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ват сходни резултати за двата класа медикаменти 
по отношение на ефективността им в повлияване и 
предотвратяване на коронарния вазоспазъм [31]. В 
някои случаи при трудно повлияващи се симптоми 
е възможна комбинация от два калциеви антагони-
ста (дихидропиридинов и недихидропиридинов) [15]. 
Вазоспастична ангина може да се наблюдава и при 
наличие на обструктивна коронарна атеросклероза 
и съответно стабилна стенокардия. В тези случаи, с 
повишено внимание към вазодилатативната терапия 
може да се включи селективен бета-блокер, за да се 
профилактира ангинозната симптоматика при уси-
лие [15]. Никорандил е медикамент, който повлиява 
АТФ-зависимите калиеви канали и води до вазодила-
тация [32]. Кishida и сътр. демострират ефективност-
та му спрямо плацебо в повлияване на симптомите и 
ЕКГ промените при коронарен вазоспазъм [33].

Провеждани са проучвания с алтернативни 
терапевтични подходи, включващи употреба на 
витамини С и Е, илопрост, статини, ацетилсали-
цилова киселина, магнезий, селективни серотонин 
рецепторни инхибитори и тромбоксан А2 синте-
тазни инхибитори, които са показали ефективност 
при отделни пациенти. Yasue и сътр. проследяват 
64 болни с доказана ВА и липсваща обструктивна 
коронарна атеросклероза. При 31 от тях е иниции-
рано лечение с флувастатин и калциев антагонист, 
а при останалите 33-ма болни  само стандартната 
терапия с калциев антагонист. След шест месеца 
броят на лицата с ацетилхолин-индуциран корона-
рен вазоспазъм е значително по-малък в групата, 
провеждаща статинова и вазодилатативна терапия, 
в сравнение с контролната група. Наблюдаваните 
резултати се обясняват с плейотропните ефекти на 
статините, благоприятното повлияване на ендотел-
ната дисфункция и намаляването на калциевата 
чувствителност [34]. Ацетилсалициловата кисели-
на във високи дози може да потенциира коронарен 
вазоспазъм при лицата с ВА поради потискане син-
теза на простагландини с вазодилатативен ефект. В 
ниски дози аспиринът има вазодилатативен и тром-
боцит-инхибиращ ефект, блокирайки тромбоксан 
А2, който е мощен вазоконстриктор [35]. При лицата 
с ВА рисковете и ползите от приема на аспирин в ни-
ски дози са все още ненапълно проучени. Lim и сътр. 
проследяват 777 пациенти с ангина на Prinzmetal 
и необструктивна коронарна болест, като при 321 
болни е започната терапия с аспирин в ниска дозa 
[36]. Останалите 456 пациенти не приемат аспирин. 
Установена е значима разлика между двете групи 
по отношение на честотата на наблюдаваните зна-
чими сърдечно-съдови събития, дефинирани като: 
сърдечна смърт, остър МИ, реваскуларизация или 
рехоспитализация поради рекурентна ангина. При 
лицата, приемали аспирин в ниска дозa, честотата 

на сърдечно-съдови събития е 22,8% в сравнение с 
12,1% при тези, които не са провеждали лечение с 
аспирин. Рехоспитализациите са съответно 20,6% 
и 11,2%. Резултатите по отношение на смъртността 
по всички причини и сърдечната смърт са сходни 
за двете групи. Авторите правят извода, че лицата 
с ВА и липсваща обструктивна коронарна болест, 
които приемат аспирин в ниски дози, са с повишен 
риск от значими сърдечно-съдови събития, основ-
но поради по-високата честота на рехоспитализа-
циите. Ацетилсалициловата киселина в ниски дози 
би могла да се използва с повишено внимание при 
лечението на ВА без подлежаща обструктивна ко-
ронарна болест, като липсват ясно дефинирани 
препоръки по отношение на рисковете и ползите 
[36]. Masumoto и сътр. установяват повлияване на 
коронарния вазоспазъм след приложение на фасу-
дил, селективен инхибитор на Rho-киназата, чиято 
повишена активност води до повишен контрактили-
тет на съдовите гладкомускулни клетки [37]. 

Значителна част от болните (над 85%) с ВА имат 
благоприятно повлияване на ангинозните пристъпи 
при медикаментозно лечение [38]. Повлияването 
на симптоматиката обаче не е достатъчен крите-
рий за ефективност на лечението. Установено е, че 
само при 30% от лицата коронарният спазъм и ЕКГ 
промените са придружени от симптоми, особено 
когато пристъпите са краткотрайни под 5 минути 
[10]. Безсимптомните пациенти са изложени на осо-
бено голям риск от усложнения, а поставянето на 
диагнозата при тях е сериозно предизвикателство. 
Рефрактерни на стандартната двойна вазодила-
тативна терапия са до 13% от лицата с ангина на 
Prinzmetal. Обичайно това са по-млади пациенти, 
които са нормотензивни и са пушачи [9].

Съществуват и немедикаментозни методи за 
лечение на ангината на Prinzmetal, за които е ус-
тановена полза при определени групи пациенти. 
Все още липсват достатъчно доказателства и ясно 
дефинирани препоръки. Erne и сътр. установяват 
намаляване на пристъпите на ангина (oт 15.6 ± 6.0 
до 2.2 ± 2.4 ангинозни пристъпа/седмица) при 18 
болни с ВА след проведена брахитерапия в зони-
те с документиран коронарен вазоспазъм. Всички 
пациенти са били с доказана ВА, с чести пристъпи 
на ангина на фона на тройна антиангинозна тера-
пия. Постпроцедурно се наблюдава рефлекторна 
вазоконстрикция, която постепенно се редуцира 
до пълна загуба на вазомоторика на съда. Брахи-
терапията следва да се провежда с изключително 
внимание поради риска от остра тромбоза. Лицата 
след проведена брахитерапия са показани за анти-
агрегантно лечение с клопидогрел за една година, 
последвано от дългосрочна антиагрегантна тера-
пия с ацетилсалицилова киселина [39, 40, 41]. 
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При определени групи пациенти с ВА, рефрак-
терна на стандартната медикаментозна терапия, 
може да се имат предвид интервенционален подход 
и стентиране. Коронарните интервенции са свърза-
ни със значителен риск от инстент тромбози и ресте-
нози при пациентите с ВА. Липсват данни от големи 
проучвания относно дългосрочните резултати, пол-
зите и рисковете от интервенционалния метод на ле-
чение при ВА [42, 43, 44]. Въпреки добре известните 
си предимства медикамент-излъчващите стентове 
имат негативен ефект при коронарен вазоспазъм, 
тъй като предизвикват ендотелна дисфункция и 
вазоконстрикция в съседните зони [45, 46]. 

Аортокоронарната байпас хирургия при лица 
с ВА и липса на обструктивна коронарна болест е 
свързана с висока заболяемост, смъртност и реци-
див на ангинозната симптоматика [15]. Adyanthaya 
и Gaasch обобщават опита си при 24 болни с ВА и 
проведена байпас хирургия. Клинично подобрение 
се наблюдава при 38% от случаите, а смъртността 
в изследваната група достига до 12,5%. Една година 
по-късно е проведена коронарна ангиография, която 
показва оклудиране на графта при 58% от случаите 
[47]. Pachinger и Judkins описват случай на пациент 
с ангина на Prinzmetal със спонтанни пристъпи на 
гръдна болка, съпроводени от преходни елевации 
на ST-сегмента в долните отвеждания, хипотония 
и преходен AV блок III степен, при който ангиограф-
ски е доказан спазъм на дясна коронарна артерия. 
При болния е проведена аортокоронарна байпас хи-
рургия с пълно повлияване на ангинозната симпто-
матика [48]. Ono и сътр. публикуват аналогични на 
Pachinger и Judkins клинични резултати при двама 
болни с ВА [49]. В определени случаи, при лица с 
рефрактерна на оптимална медикаментозна тера-
пия ВА, свързана с хемодинамична нестабилност и 
животозастрашаващи усложнения, оперативното ле-
чение може да се обсъжда като метод на избор [15]. 

ПРОГНОЗА

Миокардната исхемия в резултат на коронарен 
спазъм може да тригерира животозастрашаващи ка-
мерни аритмии. Проявяват се най-често в първите 
три месеца от началото на симптоматиката. Паци-
ентите с ВА, успешно ресусцитирани след сърдечен 
арест, са с лоша прогноза по отношение на послед-
ващи камерни аритмии и ВСС [50]. Takagi и сътр. об-
общават резултатите от най-големия регистър на па-
циенти с ВА на Japanese Coronary Spasm Association 
[50]. Oт септември 2007 г. до декември 2008 г. са про-
следени 1429 лица с ангина на Prinzmetal, предимно 
пушачи, на средна възраст 66 години. От всички бо-
лни 35 са преживели сърдечен арест извън болнич-
но заведение. В сравнение с останалите 1394 паци-

енти, преживелите сърдечен арест са по-млади и са 
пушачи. Най-често се е касаело за вазоспазъм на 
лява предна десцендентна коронарна артерия. При 
14 болни е имплантиран автоматичен кардиовер-
тер дефибрилатор с цел вторична профилактика на 
ВСС. Петгодишната преживяемост и липсата на го-
леми сърдечно-съдови събития са 72% в групата на 
лицата, преживели сърдечен арест, докато за лица-
та, непреживели сърдечен арест, достига 92%. При 
двама болни са документирани терапии от устрой-
ството по повод на камерно мъждене. Резултатите 
от най-голямата кохорта от лица с ВА потвърждават, 
че преживелите сърдечен арест болни са високори-
скова група. Необходими са още доказателства от 
други проучвания, които да изследват значението 
на първичната профилактика с кардиовертер дефи-
брилатор за прогнозата при високорискови пациенти 
с ангина на Prinzmetal [50]. Според препоръките на 
Европейското кардиологично дружество показания 
за имплантация на автоматичен кардиовертер де-
фибрилатор с цел вторична профилактика на ВСС 
имат всички лица с очаквана продължителност на 
живота над една година, които получават оптимална 
медикаментозна терапия и при които липсва обра-
тима причина за преживения сърдечен арест [51]. 
По отношение на първичната профилактика на ВСС 
при болни с ВА все още липсват ясно дефинирани 
критерии и препоръки. Решението е индивидуално 
въз основа на рисковия профил на пациента, опита 
и практиката на съответния център [15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вазоспастичната ангина се среща сравнително 
рядко в ежедневната практика, но има важно кли-
нично значение поради високия риск от усложнения 
като МИ, животозастрашаващи камерни аритмии и 
ВСС. Нерядко поставянето на диагнозата ВА може 
да бъде предизвикателство. Изясняването на ин-
тимните патофизиологични механизми на коронар-
ния вазоспазъм може да позволи въвеждането на 
нови терапевтични методи в лечението на ВА.
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Резюме. Цел: Да потвърдим безопасността на радиофреквентната катетърна аблация (РФКА) на комплексни предсърдни 
аритмии при непрекъсната перипроцедурна терапия с орален антикоагулант (ОАК) и да проучим безопасността на 
РФКА на фона на непрекъснат ОАК и при некомплексни аритмии. Материал и методи: От 20 април 2017 г. нататък 
проспективно са събирани данни за последователни пациенти, приемащи ОАК, при които РФКА е на фона на тера-
певтичен INR (при тези на аценокумарол) или на фона на директен ОАК (ДОАК) с пропускане на сутрешната доза в 
деня на РФКА. Резултати: От 79 пациенти (49 мъже) на възраст 60.8 ± 10.2 г. аценокумарол са приемали 15 (19%). 
При тях INR е бил 2.41 ± 0.31. При останалите 64 пациенти последният прием на ДОАК е бил 15.1 ± 3.6 часа преди 
РФКА. Извършени са 89 аблации, от които 47 комплексни (52.8%). Интрапроцедурно хепарин е прилаган при 75 
аблации (84.3%) в доза 8600 ± 3862.5 UI. Приемът на ОАК е възобновен вечерта след аблацията при 82 процедури, 
и на следващия ден или по-късно при 7 процедури. Регистрирани бяха 3 малки перикардни излива при пациенти 
с изолация на белодробни вени (PVI), но само при 1 (1.1%) се наложи прекратяване на РФКА без удължаване на 
болничния престой. Заключение: Извършването на РФКА на фона на непрекъснат прием на аценокумарол и тера-
певтичен INR или ДОАК с еднократен дневен прием, или с пропускане на 1 доза на ДОАК с двукратен дневен прием 
непосредствено преди процедурата е напълно осъществимо. Усложненията в представената група са ограничени 
само до перикардни изливи при PVI и честотата им е сравнима с публикувани данни. 

Ключови думи: перорална антикоагулация, антагонист на витамин К, директен орален антикоагулант, катетърна аблация
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Abstract. Purpose: To confi rm the safety of the radiofrequency catheter ablation (RFCA) for complex atrial arrhythmias during 
uninterrupted oral anticoagulation (OAC) and to study the safety of RFCA during uninterrupted OAC for non-complex 
arrhythmias. Material and Methods: From April 25 2017 on, data were collected prospectively on consecutive patients on 
OAC treatment and RFCA done while INR was in the therapeutic range (for those taking acenocoumarol) or with omission 
of the immediate preprocedural dose of direct OAC (DOAC) on the morning of the procedure. Results: Out of 79 patients 
(49 males) aged 60.8 ± 10.2 years acenocoumarol was taken by 15 (19%). Their INR was 2.41 ± 0.31. The last intake 
of DOAC in the remaining 64 patients was 15.1 ± 3.6 hours before RFCA. Eighty nine ablations were done, of which 47 
(52.8%) were complex. Non-fractionated heparin was applied during 75 ablations (84.3%) at a dose 8600 ± 3862.5 UI. The 
OAC intake was restarted on the evening after RFCA in 82 cases, on the next day or later in 7 cases. Three patients with 
pulmonary vein isolation (PVI) had small pericardial effusion. Only in 1 case (1.1%) the procedure had to be terminated 
without need for hospital stay extension. Conclusions: Performing RFCA on uninterrupted acenocoumarol intake and 
therapeutic INR, or uninterrupted DOAC with single daily dosing, or after omission of the immediate preprocedural dose 
of DOAC with dual daily dosing is feasible. In our patient population the complications during PVI were restricted only to 
pericardial effusions and the rate was comparable to previous publications. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

През последните години рандомизирани проуч-
вания показаха, че при инвазивни процедури върху 
пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), антикоагу-
лирани с антагонист на витамин К (АВК), хепарино-
вият мост (т.е. превключването от АВК към нефрак-
циониран или нискомолекулен хепарин, спирането 
на хепарина за осъществяване на интервенцията, 
повторното включване на хепарин след това и за-
стъпването с АВК) е свързан с по-висока честота на 
голямо кървене в сравнение с временното прекъс-
ване на приема на АВК без хепаринов мост [8]. Съ-
щевременно се установи, че при катетърна абла-
ция за ПМ при пациенти, антикоагулирани с АВК, 
хепариновият мост е свързан и с много по-висока 
честота на тромбоемболични инциденти (инсулти и 
транзиторни исхемични атаки) и на малки хемора-
гични събития в сравнение с непрекъснатия прием 
на АВК при INR в терапевтични граници 2.0-3.0 [6]. 
Подобни проучвания станаха причина в консенсус-
ни документи и ръководства да се препоръча при 
пациенти, антикоагулирани с АВК, да не се прила-
га хепаринов мост и да не се прекратява оралната 
антикоагулация (ОАК) при извършване на аблация 
на ПМ [9, 13]. В същите документи обаче позицията 
относно директните орални антикоагуланти (ДОАК) 
варираше от преустановяване на приема 24 или по-
вече часа преди процедурата без хепаринов мост 
до непрекъснат прием или дори временно преми-
наване към АВК. Междувременно насочено се про-
веждаха проучвания, целящи да установят дали ка-
тетърната аблация при пациенти, приемащи ДОАК 
перипроцедурно, е безопасна и сравнима с непре-
къснатата ОАК с АВК [5, 7, 4].

В началото на 2017 г. нашият екип, извършващ 
катетърните аблации в НКБ, реши да възприеме 
препоръките на съществуващите експертни кон-
сенсуси и на ESC [9, 13] по отношение на непре-
къснатата перипроцедурна ОАК с АВК, както и да 
се съобрази с наличните дотогава публикувани (но 
все още невключени в официални документи) дан-
ни относно перипроцедурното приложение на ДОАК 
[5, 7]. В края на септември 2017 г. резултатите от тази 
промяна в практиката ни при първите 16 пациенти 
бяха представени устно на IV конгрес по електрофи-
зиология и кардиостимулация. В настоящия мате-
риал представяме обсервационни данни от много 
по-голяма група пациенти относно безопасността 
на радиофреквентната катетърна аблация (РФКА) 
на комплексни аритмии на фона на непрекъснат 
прием на АВК или ДОАК с еднократен дневен при-
ем, или при пропускане на последната предпро-
цедурна доза на ДОАК с двукратен дневен прием, 
както и данни за безопасността на РФКА на прости 

аритмии при същите режими на перипроцедурна 
ОАК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Дефиниции
За целите на анализа разделихме аблациите 

на прости и комплексни. Като прости дефинирахме 
аблацията на предсърдно трептене, зависимо от 
кавотрикуспидалния истмус (т.нар. типично пред-
сърдно трептене), аблацията на АV съединението, 
аблацията на надкамерна тахикардия. Като ком-
плексни дефинирахме изолацията на белодробни 
вени (PVI) за ПМ, аблацията на макрориентри тахи-
кардии, различни от типичното предсърдно трепте-
не (т.нар. атипично предсърдно трептене), съче-
танието на PVI с аблация на предсърдно трептене 
(типично или атипично), аблацията на фокални та-
хикардии в лявото предсърдие. При комплексните 
аблации обикновено е необходим транссептален 
достъп до лявото предсърдие (най-често двоен), 
използване на електроанатомичен мепинг и на ири-
гиран аблационен катетър.

Във всички случаи се използва само венозен 
достъп. При прости аблации катетрите се въвеждат 
само в десните сърдечни кухини и коронарния синус. 
При комплексни аблации допълнително транссеп-
тално пункционно в лявото предсърдие се въвеждат 
2 дълги интродюсера, аблационен катетър и цирку-
лярен мепинг катетър. Транссепталната пункция се 
извършва по обичаен за нас начин под рентгенов 
контрол [1], без използване на допълнителни сред-
ства за интрапроцедурна образна диагностика като 
интракардиална или друга ехокардиография. При 
съчетание на комплексна с проста аблация първо 
се извършва комплексната. 

Перипроцедурна антикоагулация
Перипроцедурното поведение по отношение на 

ОАК при РФКА при нас е следното в зависимост от 
вида на ОАК:

  Пациенти, антикоагулирани с ДОАК с двукра-
тен дневен прием, продължават приема до вечерта 
преди процедурата включително, а на сутринта пре-
ди аблацията пропускат сутрешната доза. Вечерта 
след аблацията (но не по-рано от 4 часа след отстра-
няване на интродюсерите) приемът се възстановява 
в обичайната за пациента доза, т.е. пропуска се само 
непосредствената предпроцедурна доза.

  Пациенти, антикоагулирани с ДОАК с едно-
кратен дневен прием, биват инструктирани още при 
амбулаторния преглед да го приемат вечер. При тях 
последният прием също е вечерта преди процеду-
рата. На следващата вечер, след като аблацията 
вече е осъществена (отново не по-рано от 4 часа 
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след отстраняване на интродюсерите), приемът на 
ДОАК продължава, т.е. при тези пациенти практи-
чески няма пропускане на нито една доза.

  При пациенти, антикоагулирани с АВК, се из-
следва INR при постъпването. При стойност на ре-
зултата в терапевтичния обхват аблацията се из-
вършва на фона на непрекъснат прием на АВК до 
дехоспитализацията по индивидуалната схема на 
пациента. При стойност на INR между 3.0 и 3.5 се 
намалява или пропуска следващата доза и отново 
се изследва INR 3 часа преди аблацията. При стой-
ност на INR > 3.5, освен пропускането на предпроце-
дурна доза, в зависимост от резултата и по прецен-
ка на оператора се прилага еднократно конакион в 
доза 5 или 10 mg и отново се изследва INR вечерта и 
сутринта 3 часа преди аблацията. Поведението при 
пациенти с изходно висок INR се индивидуализира 
според стойностите на INR при последващите тесто-
ве. При стойност на INR < 2.0 не се прави хепаринов 
мост, освен при лица с много висок емболичен риск 
(механична клапна протеза, стар инсулт/транзитор-
на исхемична атака).

Интрапроцедурна антикоагулация с хепарин се 
прилага при всички аблации в лявото предсърдие 
независимо от приема на ОАК и от актуалния сър-
дечен ритъм. Първият болус е в доза 70-100 UI/kg 
телесно тегло. Половината от тази натоварваща 
доза се прилага веднага след първата транссептал-
на пункция, а останалата половина – след втората 
транссептална пункция. При единична транссептал-
на пункция натоварващата доза се прави наведнъж. 
Впоследствие ежечасно се правят допълнителни 
хепаринови болуси според стойностите на хемоста-
зеологичните показатели. С хепарин се перфузират 
непрекъснато и дългите интродюсери (общо 600 
UI/час). При аблация в дясното предсърдие хепа-
ринов болус се прилага при актуално предсърдно 
трептене или мъждене, а при използване на дълъг 
интродюсер той също се перфузира с хепарин. В 
края на процедурата при комплексните аблации се 
прилага протамин сулфат за неутрализиране на хе-
париновия ефект. При простите аблации протамин 
се прилага по преценка на оператора. След прота-
минизирането интродюсерите се отстраняват и се 
осъществява локална хемостаза с мануална ком-
пресия, последвана от налагане на компресивни 
превръзки върху пункционните места в ингвинал-
ните гънки за 2 до 3 часа. Раздвижване на пациен-
та се разрешава 4 до 6 часа след отстраняване на 
интродюсерите. Следпроцедурен ехокардиограф-
ски контрол за перикарден излив се осъществява 
задължително веднага след комплексна аблация и 
по преценка след проста аблация. При установява-
не на перикарден излив следващият прием на ОАК 
се отлага за следващия ден или по-късно в зависи-

мост от данните от ехокардиографското проследя-
ване. При липса на усложнения дехоспитализация-
та се осъществява на първия следпроцедурен ден. 
Пациентите се проследяват в края на първия месец 
след аблацията.

Проучена популация и показатели
Събирани са проспективно данни за пациенти, 

постъпили в НКБ за извършване на РФКА в периода 
20 април 2017 – 16 август 2018 г. Включени са само 
пациенти, отговарящи на следните условия: непре-
къснат прием на АВК и последен предпроцедурен 
INR в терапевтични граници (2.0-3.0), или непрекъс-
нат прием на ДОАК с последна приета доза вечерта 
преди процедурата. 

Представени са редица демографски, клинични 
и процедурни данни – разпределение на пациентите 
по пол и възраст, телесно тегло, индекс на телесна-
та маса, бъбречна функция, придружаващи забо-
лявания, CHA2DS2-VASc и HAS-BLED сбор, вид на 
процедурата (проста или комплексна), продължител-
ност на процедурата от поставяне на анестезия до 
отстраняване на интродюсерите, вид на използвания 
ОАК, последен предпроцедурен INR при използване 
на АВК, интервал от последния прием на ДОАК до 
началото на процедурата, интрапроцедурно прила-
гане и обща доза на хепарин, време на възобновява-
не на приема на ОАК, перипроцедурни усложнения.

Непрекъснатите променливи са представени 
като средна стойност ± стандартно отклонение (об-
хват), а относителният дял – като процент. Статис-
тическата обработка е извършена с пакет SPSS for 
Windows. За изчисляване на статистическа досто-
верност е използван тест 2 и непараметричен тест 
на Mann-Whitney.

РЕЗУЛТАТИ

От 110 пациенти, които са приемали ОАК (АВК 
или ДОАК), от анализа отпаднаха 28 пациенти по 
някоя от следните причини: прекратяване на при-
ема на ДОАК още в дома; прекратяване на прие-
ма на АВК още в дома и субтерапевтичен INR при 
постъпването; продължаващ прием на АВК, но суб-
терапевтичен INR при постъпването; продължаващ 
прием на АВК и твърде висок INR при постъпване-
то, който след корекция спада в субтерапевтична 
стойност; осъществяване на хепаринов мост. Па-
циентите, които са прекратили приема на АВК още 
в дома, но въпреки това са били с терапевтичен 
предпроцедурен INR, както и тези с твърде висок 
INR, който след корекция спада в терапевтични гра-
ници, не са изключени от анализа. Индикацията за 
ОАК при всички пациенти е ПМ и/или предсърдно 
трептене. Всички пациенти, приемащи АВК, са из-
ползвали аценокумарол. 
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От оставащите 82-ма пациенти, отговарящи на 
горните изисквания за перипроцедурна ОАК, при 
3-ма беше установено наличие на левопредсърдна 
тромбоза. И тримата са приемали ДОАК предпро-
цедурно в адекватна доза – двама от тях за период 
от над 1 месец, един – за 2 седмици преди проце-
дурата, като преди това е приемал АВК, но със суб-
терапевтичен INR. При тях изобщо не е предприета 
РФКА и техните данни не са включени в анализа.

Представени са данни за останалите 79 пациен-
ти (включени са и първите 16 пациенти, които бяха 
представени в устна презентация на ІV конгрес по 
електрофизиология и кардиостимулация в София 
на 29 септември 2017 г.). При тях са извършени 89 
РФКА – при 70 пациенти 1 РФКА, при 8 пациенти 2 
РФКА, при 1 пациент 3 РФКА. 

Мъжете в групата са 49 (62%). Средната възраст 
за цялата популация е 60.8 ± 10.2 г. (36  82). При-
дружаващи заболявания има при 66 пациенти: коро-
нарна болест на сърцето – 5 пациенти; наличие на 
пейсмейкър – 5 пациенти; стар инсулт – 7 пациенти; 
захарен диабет – 18 пациенти; хипотиреоидизъм – 11 
пациенти; хронично бъбречно заболяване – 5 паци-
енти; ХОББ – 2-ма пациенти; артериална хипертония 
– 57 пациенти; клапна протеза – 3-ма пациенти; сър-
дечна операция за вродена сърдечна малформация 
– 1 пациент; сърдечна недостатъчност с намалена 
фракция на изтласкване – 5 пациенти; обструктивна 
сънна апнея – 1 пациент (сборът надхвърля общия 
брой на участниците, защото при голяма част от тях 
има по повече от 1 придружаващо заболяване). Де-
мографските и някои други изходни характеристики 
на пациентите са представени в табл. 1.

Таблица 1

Показател АВК ДОАК Р

Пол
Мъже (n, %)
Жени (n, %)

10 (66.7%)
5 (33.3%)

39 (60.9%)
25 (39.1%)

–
–

Възраст (години) 66.1 ± 10.7
(49  80)

59.6 ± 9.8
(36  82) 0.024

ИТМ 28.4 ± 4.6
(21.9  40.3)

29.3 ± 5
(19.2  41.2) 0.333

Телесно тегло (kg) 85.25 ± 15.9
(64  115)

87.1 ± 17.7
(48  141) 0.630

Серумен креатинин 
(mcmol/L)

116.1 ± 50.5
(85.7  292)

97.3 ± 22.9
(64.9  186) 0.073

eGFR (ml/min/1.74 m2) 55.2 ± 17.6
(18  78)

64.2 ± 15.7
(24  117) 0.124

Cr Cl (ml/min/1.74 m2) 70.5 ± 31.5
(22  138)

87.5 ± 30.8
(36  193) 0.040

CHA2DS2-VASc 3.0 ± 1.93
(1  8)

1.91 ± 1.36
(0  6) 0.031

HAS-BLED 0.67 ± 0.62
(0  2)

0.44 ± 0.63
(0  2) 0.140

ИТМ – индекс на телесната маса; eGFR – изчислена скорост на 
гломерулна филтрация (по MDRD); Cr Cl – креатининов клирънс 
(по Cockroft-Gault)

Антагонист на витамин К (аценокумарол) е из-
ползван от 15 пациенти (19%), при които са извърше-
ни 16 аблации. Последният предпроцедурен INR при 
тях е бил 2.41 ± 0.31 (1.95  2.94). Последният прием 
на ДОАК при останалите 64 пациенти е бил 15.1 ± 3.6 
часа преди РФКА (12  24 ч). При тези пациенти са из-
вършени 73 аблации, като при 55 процедури (75.3%) 
последният прием е не повече от 16 часа преди РФКА. 

Простите аблации са общо 42 (47.2%) и включ-
ват 1 РФКА на АV нодална риентри тахикардия при па-
циент с пристъпно ПМ, 5 аблации на AV съединението 
при пациенти с имплантиран постоянен пейсмейкър и 
ПМ с неконтролируема камерна честота и 36 абла-
ции на типично предсърдно трептене, при 24 от кои-
то е използван иригиран катетър. 

Комплексните аблации са 47 (52.8%) и включ-
ват 27 изолации на белодробни вени, 12 изолации 
на белодробни вени, комбинирани с аблация на 
типично предсърдно трептене, 4 изолации на бело-
дробни вени, комбинирани с аблация на атипично 
левопредсърдно трептене, 3 аблации на атипично 
левопредсърдно трептене, 1 аблация на фокална 
левопредсърдна тахикардия.

Разпределението на простите и комплексните 
аблации според вида на приемания ОАК и данните 
за перипроцедурната антикоагулация са предста-
вени в табл. 2. Разпределението на простите и ком-
плексните аблации вътре в групите е: при пациенти, 
приемащи АВК, простите аблации са 11 (68.7%), а 
комплексните – 5 (31.3%), Р = 0.003; при пациенти, 
лекувани с ДОАК, простите аблации са 31 (42.5%), 
а комплексните – 42 (57.5%), Р = 0.098.

Таблица 2

Показател АВК ДОАК Р
Проста аблация (n, %) 11 (68.7%) 31 (42.5%) –
Комплексна аблация 
(n, %) 5 (31.3%) 42 (57.5%) –
Иригиран катетър 
(n, %) 8 (50%) 62 (86.1%) 0.001

Продължителност 
(минути)

136.7 ± 69
(30  300)

173.5 ± 76.6
(45  380) 0.085

Последен INR 2.41 ± 0.31
(1.95  2.94)

1.38 ± 0.25
(1.06  2.53) –

Последен прием
 (часове преди РФКА)

19.5 ± 8.1
(14  39)

15.1 ± 3.6
(12  24) –

Интрапроцедурна 
доза хепарин (UI)

6863.6 ± 3782.9
(1500  13 000)

8898.4 ± 3825.7
(600  17 600) 0.134

Възобновяване на 
приема на ОАК в съ-
щия ден (n, %)

16 (100%) 66 (90.4%) 0.200

Възобновяване на 
приема на ОАК на 
следващия ден (n, %)

– 4 (5.5%) –

Възобновяване на 
приема на ОАК на 
по-следващия ден или 
по-късно (n, %)

– 3 (4.1) –

Относителният дял (%) на показателите в табл. 2 е изчислен 
спрямо броя (n) на извършените аблации
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В групата с комплексните аблации бяха регис-
трирани 3 перикардни излива при пациенти с PVI. 
При 1 пациентка (на ДОАК) усложнението възник-
на при втората транссептална пункция, след като 
беше направен първият хепаринов болус. След не-
забавно протаминизиране се установи минимално 
нарастване на излива до около 100 ml и се реши 
процедурата да се прекрати. След включване на 
НСПВС още на следващия ден се отчете намаля-
ване с почти 1/3 на количеството на излива. Възста-
новяването на приема на ДОАК беше отложено с 1 сед-
мица. Въпреки че при тази пациентка всъщност изобщо 
не се стигна до извършване на аблация, данните ù са 
включени в анализа. При другите 2-ма пациенти (по 
1 на АВК и на ДОАК) по време на или след PVI се 
установиха минимални изливи, които не наложи-
ха прекъсване на процедурата или удължаване на 
престоя. В групата с простите аблации не бяха ре-
гистрирани усложнения.

Исхемични усложнения не бяха регистрира-
ни при нито един пациент, независимо от вида на 
аблацията.

Проследяване е осъществено средно 1.7 ± 1.7 
месеца (0.8  11) след дехоспитализацията. Услож-
нения, свързани с ОАК, не са регистрирани при 
никой от проследените пациенти. При една паци-
ентка на ДОАК на 28-и следпроцедурен ден беше 
имплантиран постоянен пейсмейкър поради меди-
каментозна синусова брадикардия. 

ОБСЪЖДАНЕ

Основната находка в представеното проспектив-
но обсервационно проучване е, че извършването на 
РФКА, вкл. комплексна, на фона на терапевтичен INR 
при непрекъснат прием на АВК или на фона на непре-
къснат прием на ДОАК с еднократен дневен прием, 
или с пропускане на дозата на ДОАК непосредстве-
но преди процедурата при двукратен дневен прием, 
е напълно осъществимо и не води до увеличаване 
на перипроцедурните усложнения. Извършването на 
транссептална пункция без допълнителни средства 
за интрапроцедурна образна диагностика също е на-
пълно осъществимо в такива условия. 

Прави впечатление, че пациентите в групата с 
АВК са с по-висока средна възраст. Вероятно това 
е причината и серумният креатинин да показва тен-
денция към по-високи стойности, а креатининовият 
клирънс да е сигнификантно по-нисък в сравнение 
с групата пациенти с ДОАК. Очевидно телесното 
тегло, което участва във формулата за изчисление 
на клирънса, не може да е причина за тази разлика, 
защото в двете групи то е практически еднакво. В 
групата с АВК CHA2DS2-VASc сборът също е зна-
чимо по-висок, вероятно също поради възрастта, 

но и поради факта, че в тази група относителният 
дял на пациентите със сърдечна недостатъчност с 
намалена фракция на изтласкване е по-висок (2-ма 
от общо 5-те пациенти със сърдечна недостатъч-
ност). Сърдечната недостатъчност обаче не участ-
ва във формирането на HAS-BLED сбора и в него 
не се отчита значима разлика.

В групата с АВК преобладават простите аблации. 
Всъщност в тази група са 4 от 5-те аблации на AV 
съединението при пациенти с пейсмейкър и некон-
тролируема тахиаритмия при ПМ. При тези пациенти 
комплексна аблация обикновено рядко се извършва 
по ред причини – напреднала възраст, множество 
съпътстващи заболявания, персистираща/перма-
нентна аритмия с голяма давност, изразена атрио-
мегалия. Преобладаването на простите аблации в 
тази група обяснява и значително по-рядкото използ-
ване на иригиран катетър, както и тенденцията към 
по-малка средна продължителност на процедурата.

Дори и при непрекъснат перипроцедурен режим 
на ОАК АВК продължават да бъдат медикаменти, 
създаващи проблеми с перипроцедурната антико-
агулация при комплексните аблации. Както споме-
нахме по-горе, от началната група отпаднаха 28 
пациенти, като при немалка част от тях причината 
беше субтерапевтичен или напротив, твърде висок 
ИНР, което налагаше спиране на АВК или приложе-
ние на конакион с непредвидима динамика в INR. 
При част от пациентите амбулаторната дозова схе-
ма през последните седмици и месеци преди РФКА 
беше лабилна или с недостатъчна доза, други бяха 
прекратявали приема на АВК по собствена прецен-
ка или по съвет на лекари, незапознати с актуал-
ните препоръки. Проблеми при ДОАК срещахме 
по-рядко – обикновено предварително спиране на 
приема по преценка на пациента или по лекарски 
съвет. Нагласата и инерцията да се прекратява ОАК 
преди планова инвазивна процедура е обяснима и 
вероятно трудно преодолима, но трябва да подчер-
таем, че твърде дългото прекъсване на антикоагу-
лацията всъщност може да бъде много по-вредно 
и опасно, отколкото продължаването ù – неантико-
агулираният пациент е изложен на риск от исхеми-
чен инсулт [9, 12], докато при прекомерно антико-
агулиран пациент процедурата може просто да 
бъде отложена. Доброто планиране при пациенти 
на ОАК вероятно може да доведе до скъсяване на 
предпроцедурния болничен престой. При пациенти 
на АВК се скъсява и следпроцедурният болничен 
престой поради отпадане на хепариновия мост и на 
нуждата от обратно застъпване с АВК, освен това 
намалява и необходимостта от лабораторни хе-
мостазеологични тестове и парентерални аплика-
ции на нефракциониран или нискомолекулен хепа-
рин. Що се отнася до ДОАК, хемостазеологични те-
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стове при тях по принцип не са необходими заради 
предсказуемия антикоагулантен ефект и намаля-
ването му при пропускане на доза. Възприетият от 
нас перипроцедурен антикоагулантен режим позво-
лява от последния прием на ДОАК до началото на 
процедурата да изтекат средно 15 часа, които прак-
тически при всички ДОАК са равни на един елими-
национен полуживот. Иначе казано, хеморагичният 
потенциал е минимален, а системното хепаринизи-
ране веднага след осигуряването на съдов и тран-
ссептален достъп намалява и протромбозния риск.

Особено важен е въпросът за усложненията. 
При 89 аблации ние наблюдавахме само 1 пери-
карден излив (1.1% от всички аблации, или 2.1% от 
комплексните аблации), който наложи прекратява-
не на процедурата, но остана без никакви други по-
следици. По литературни данни най-честите услож-
нения при комплексни левопредсърдни аблации са 
съдови усложнения и сърдечни перфорации/тампо-
нади – по около 2.5% [10]. Рискът е по-висок при 
комплексни процедури със създаване на линейни 
лезии в лявото предсърдие [11]. В нашата група 
има 7 такива процедури и при тях няма усложне-
ния. При останалите 39 комплексни процедури (27 
PVI и 12 PVI в съчетание с линейни лезии в дяс-
ното предсърдие) също не отчетохме усложнения. 
При въпросната пациентка на ДОАК усложнението 
възникна още на етапа на осигуряване на транс-
септален достъп на фона на приложена системна 
хепаринизация и беше овладяно с приложение на 
протамин, т.е. пропускането на предпроцедурна-
та доза на ДОАК беше напълно достатъчно да не 
потенцира персистиращо кървене в перикарда, а 
навременното разпознаване на усложнението поз-
воли незабавно медикаментозно неутрализиране 
на хепариновия ефект. Другите 2 регистрирани ус-
ложнения не доведоха до никакви последици – про-
цедурите бяха завършени успешно, без да се нало-
жат някакви допълнителни намеси или удължаване 
на болничния престой. За сравнение, началният ни 
опит, публикуван преди 7 години [2], показва мно-
го по-голяма честота на перикардни изливи, вкл. с 
необходимост от хирургичен перикарден дренаж, и 
то въпреки тогавашната практика на предварително 
прекратяване на ОАК, много по-ограничено използ-
ване на иригирани катетри и неприлагане на дво-
ен транссептален достъп. Очевидно от решаващо 
значение всъщност е натрупаният опит от екипа, а 
не непрекъснатата ОАК, защото нито едно от въз-
никналите усложнения в настоящата група не може 
да бъде свързано с антикоагулантния режим. Това 
се потвърждава и в скорошна публикация, според 
която въвеждането на нови катетри и на ДОАК през 
годините не се отразява на честотата на усложне-
нията, а значение имат по-високият CHA2DS2-VASc 

сбор и по-малкият институционален опит [14]. Кол-
кото до простите аблации, липсата на усложнения 
при тях в представената група потвърждава ниския 
им хеморагичен риск.

Началото на това проучване беше поставено 
по време, когато непрекъснатата антикоагулация с 
АВК при РФКА на ПМ беше утвърдена, но нямаше 
ясни и еднозначни препоръки за използването на 
ДОАК. Също така не беше съвсем ясно как да се 
процедира при пациенти, приемащи ОАК, при пред-
стояща некомплексна аблация. Едва в края на 2017 
и в началото на 2018 г. бяха публикувани консен-
сусни документи и практически наръчници, които 
потвърждават гореизложената практика при ПМ [3, 
12]. Нашите резултати потвърждават, че комплекс-
ните РФКА при непрекъснат перорален антикоагу-
лантен режим са осъществими и в местни условия. 
Освен това според нас данните ни показват, че и 
простите РФКА могат да бъдат извършени при съ-
щия режим на ОАК, не само без проблеми, но и с 
потенциални ползи, изложени по-горе.

И накрая, важно според нас е да подчертаем, че 
промяната в режима на перипроцедурната антикоа-
гулация се осъществи целенасочено, безболезнено 
и в относително кратък период от време в резултат 
на предварително обмисляне и съгласуване в еки-
па. След приблизително 9-месечен период на про-
мяна в нагласата и стереотипа, описаната по-горе 
практика се превърна в правило и вече се прилага 
стандартно при почти всички пациенти. 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Проучването е едноцентрово и нерандомизи-
рано, но все пак основната му цел е да потвърди 
някои вече публикувани данни и да покаже, че въз-
приемането и прилагането на някои по-специфични 
международни препоръки е осъществимо и в мест-
ни условия. Сравненията и заключенията, свърза-
ни с безопасността, се основават на наши и чужди 
предишни публикации. Все пак трябва да изтъкнем, 
че и в двата случая честотата на сериозните услож-
нения в представената група е значително по-ниска 
или съизмерима.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършването на РФКА на различни предсърд-
ни аритмии на фона на практически непрекъсната 
ОАК е напълно осъществимо и не изглежда да е 
свързано с по-голяма честота на сериозни услож-
нения, дори и да не се използва допълнителна 
интрапроцедурна образна диагностика. При такъв 
перипроцедурен режим на антикоагулация се нама-
ляват лабораторните изследвания, избягва се па-
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рентералната антикоагулация и е възможно да се 
скъси болничният престой.
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РОЛЯ НА КОРОНАРНИЯ АРТЕРИАЛЕН КАЛЦИЕВ СКОР ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА НА ЛИЦА, РОЛЯ НА КОРОНАРНИЯ АРТЕРИАЛЕН КАЛЦИЕВ СКОР ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА НА ЛИЦА, 
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LIPID-LOWERING THERAPY FOR PRIMARY PREVENTIONLIPID-LOWERING THERAPY FOR PRIMARY PREVENTION

A. Angelov
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Резюме. Определянето на коронарния артериален калциев скор (КАКС) може да бъде полезно за стратификация на 
риска при болни без известно сърдечно-съдово (СС) заболяване. От всички нови биомаркери и образни марке-
ри КАКС е доказано най-мощният предиктор на риска. Лицата с КАКС > 100 са с висок СС риск и са кандидати 
по-интензивно превантивно лечение. Ролята на КАКС за избора на последваща превантивна стратегия при лица 
без известно СС заболяване е обект на множество проучвания. Целта на изследването е да се установи дали 
и как определянето на КАКС променя решението за провеждане на превантивно лечение с липидопонижаващи 
медикаменти (ЛПМ) при лица без известно СС заболяване. Материал и метод: При 225 безсимптомни лица на 
средна възраст 59,6 ± 7,7 год. без известна коронарна болест е проведен скрининг за наличие на субклинична 
коронарна атеросклероза чрез определяне на КАКС. Десетгодишният риск за поява на исхемична болест на 
сърцето е определен с Framingham Risk Score (FRS). Липса на КАК се дефинира при КАКС = 0. В зависимост от 
стойността на КАКС изследваните лица се класифицират в една от следните категории: КАКС = 0, КАКС 1-99 
и КАКС ≥ 100. Резултати: При 92-ма (40,9%) от изследваните липсват данни за субклинична атеросклероза 
(КАКС = 0). При 82-ма (36,4%) е намерен КАКС 1-99, а при 51 (22,7%) болни КАКС ≥ 100. Преди определянето 
на КАКС 38 (16,9%) от изследваните са приемали ЛПМ. При тези лица се наблюдава по-висока честота на 
метаболитен синдром и те са приемали значимо по-често антихипертензивни медикаменти и аспирин за пър-
вична превенция в сравнение с останалите участници, неприемащи ЛПМ. След определяне на КАКС значимо 
нараства броят на лицата в цялата изследванa група, при които е препоръчан прием на ЛПМ (57,3% vs 16,9%, 
p < 0,001). Преди изследването на КАКС липсва значима разлика в честотата на провеждано антилипемично 
лечение между категориите КАКС = 0 и КАКС 1-99. Установява се по-чест прием на ЛПМ само при участниците 
с КАКС ≥ 100. След изследването значимо нараства употребата на ЛПМ при лицата с КАКС 1-99 в сравнение с 
тези с КАКС = 0 (39,1% vs 65,9%, p = 0,02). В категорията КАКС ≥ 100 честотата на прием на ЛПМ продължава 
още да расте и достига 76,5% (39,1% vs 76,5%, р < 0,01). Изследването на КАКС повлиява благоприятно реше-
нието относно това дали да се инициира и/или да се продължи превантивното лечение с ЛПМ при участниците 
с висок СС риск. При лицата с установен КАКС ≥ 100, независимо от изходно определения риск с FRS, значимо 
нараства приемът на ЛПМ: при лицата с нисък риск (FRS < 10%) от 26,3% до 79% (p < 0,05) и съответно при 
лицата с интермедиерен/висок риск (FRS ≥ 10%) от 31,2% до 75% (р < 0,02). Заключение: При лица без из-
вестно до този момент СС заболяване определянето на КАКС позволява провеждането на индивидуализирана 
и по-ефективна първична СС превенция. При установяване на висок КАКС ≥ 100 значимо нараства употребата 
на ЛПМ, независимо от изходно определения СС риск с класически рисков модел.

Ключови думи: коронарен артериален калциев скор, първична превенция 
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Abstract. Coronary artery calcium score (CACS) is a strong predictor for cardiovascular events providing incremental prognostic 
value over traditional and other new risk markers. Persons with CACS > 100 are at high risk and are candidates for more 
intensive preventive treatment. There is a growing interest for the impact of CACS screening on the subsequent preventive 
drug treatment among subjects without known cardiovascular disease (CVD). The aim of the study was to examine the
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Исхемичната болест на сърцето (ИБС) има дъ-
лъг безсимптомен период, като атеросклеротичният 
процес започва още в детството и прогресира в зря-
ла възраст под въздействието на множество риско-
ви фактори (РФ) [21]. Около половината от всички 
починали от коронарна смърт нямат предшестваща 
симптоматика или диагностицирана ИБС [29]. На-
време започнатите и правилно провеждани преван-
тивни интервенции могат да намалят значимо риска 
от сърдечно-съдови (СС) събития [21]. За оценка на 
СС риск в общата популация се препоръчва използ-
ването на рискови модели, които определят десет-
годишния СС риск на базата на класическите РФ 
[11, 12]. Класифицирането в съответната рискова 
категория позволява провеждането на превантив-
на стратегия с различна интензивност според при-
етите препоръки [30, 37]. Тези класически рискови 
модели имат и своите ограничения, поради което 
през последните 20 години бяха проучени различни 
биомаркери и образни методи, които биха могли да 
подобрят предикцията на риска [17, 35]. 

Определянето на коронарния артериален кал-
циев скор (КАКС) с неконтрастна компютърна томо-
графия (КТ) при безсимптомни лица е с утвърдена 
позиция за установяване наличието на субкли-
нична коронарна атеросклeроза и за последваща 
рекласификация на риска. Наличието, количество-
то и прогресията на коронарния артериален калций 
(КАК) се асоциират с настъпването на големи СС 
събития и смърт. От друга страна, липсата на КАК 

(КАКС = 0) е предиктор за много добра прогноза [7, 
14, 34]. Valenti и сътр. доказват, че за лицата с КАКС 
= 0 този „гаранционен период” достига до 15 години 
и не е зависим от възрастта и пола. Нещо повече, 
лицата с висок СС риск според класическите ри-
скови модели и КАКС = 0 имат по-добра прогноза в 
сравнение с лица с нисък или интермедиерен риск, 
при които обаче е намерен КАК [41]. В проучването 
MESA лицата с КАКС > 100 имат от 8 до 10 пъти 
по-висока честота на настъпили СС събития за пе-
риода на петгодишното проследяване в сравнение с 
участниците с КАКС = 0. Дори и тези с леко повишен 
КАКС 1-100 са имали три до четири пъти по-висок 
риск [14]. Наличие на КАКС > 100 се установява при 
поне две трети от пациентите с остър миокарден 
инфаркт със ST-елевация, а комбинацията КАКС > 
100 и каротидни атеросклеротични плаки е налице 
при 100% от тези болни. В същото време класиче-
ските рискови модели определят като нискорискови 
и съответно непоказани за високоинтензивна стати-
нова терапия повече от 50% от тези болни с остър 
коронарен синдром [36]. 

Според последните американски и европей-
ски препоръки за СС превенция определянето 
на КАКС мoже да играе роля на модификатор на 
риска и може да се използва при лица с интерме-
диерен СС риск за рекласификация на риска [19, 
30]. Определянето на КАКС има няколко несъмне-
ни предимства: превъзходство при предикцията на 
риска в сравнение с класическите модели за оцен-

effect of CACS screening with the subsequent drug usage of lipid-lowering drugs (LLD) in individuals without known CVD. 
Material and Methods: A consecutive sample of 225 subjects (mean age 59.6 ± 7.7 y.) was screened for CVD risk factors 
using Framingham Risk Score (FRS) and CACS. According to the CACS results the patients were classifi ed into one of the 
following categories: CACS = 0 (absence of coronary calcium), CACS 1-99 and CACS ≥ 100. Results: Among the study 
subjects, CACS = 0 was found in 92 (40.9%) patients. The overall prevalence of CACS 1-99 and CACS ≥ 100 was 36.4% 
and 22.7%, respectively. Only 38 (16.9%) of the participants had been taking LLD before the CACS testing. Among the 
LLD users before the CACS screening high prevalence of metabolic syndrome and usage of aspirin and antihypertensive 
medication was found. The overall use of LLD increased after the CACS screening (57.3% vs 16.9%, p < 0,001). Before 
the CACS scan there was not signifi cant difference in the LLD usage among the CACS = 0 and CACS 1-99 categories. 
Only in the CACS ≥ 100 group high prevalence of LLD use was found. Immediately after CACS testing the individuals with 
CACS > 0 received more often LLD: CACS = 0 vs CACS 1-99: 39.1% vs 65.9% (p = 0,02) and CACS = 0 vs CACS ≥ 100: 
39.1% vs 76.5% (р < 0,01), respectively. Coronary artery calcium scoring was useful for making a decision, whether to 
initiate or continue a statin therapy in patients with а high cardiovascular risk. Irrespective of the initial risk stratifi cation with 
FRS, CACS ≥ 100 was associated with signifi cant increase in the use of LLD after CACS testing: for the low risk individuals 
(FRS < 10%) from 26.3% to 79% (p < 0,05) and for the intermediate/high risk patients (FRS ≥ 10%) from 31.2% to 75% 
(р < 0,02), respectively. Conclusion: In asymptomatic individuals without known CVD а personalized risk approach using 
CACS effi ciently identifi es those who will most benefi t from therapy with LLD. CACS ≥ 100 is associated with a higher 
likelihood of LLD usage irrespective of the baseline cardiovascular risk assessment with the traditional risk factors score.

Key words: coronary artery calcium score, primary prevention
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ка на СС риск; висок индекс на нетна рекласифи-
кация; може да играе ролята на gatekeeper преди 
провеждането на функционални изследвания; не-
висока цена и радиационна експозиция, подобна 
на тази при вече утвърдени скрининг-методи като 
мамографията [10, 23, 26].

Първичната превенция на СС заболявания 
включва промяна в начина на живот и медикамен-
тозни средства. Относно приложението на аспирин 
за първична превенция липсва пълен консенсус 
поради опасенията за възможни хеморагични ус-
ложнения. Европейското ръководство за кардио-
васкуларна превенция от 2016 г. не препоръчва 
използването на антиагреганти за целите на пър-
вичната профилактика, докато в различни амери-
кански препоръки отношението е по-либерално [3, 
20, 30]. Липидопонижаващите медикаменти (ЛПМ), 
и по-специално статините, заедно с лечението на 
артериалната хипертония са гръбнакът, на фарма-
кологичната терапия при първичната кардиоваску-
ларна превенция [30, 37].

Целта на проучването е да се установи дали и 
как определянето на КАКС променя решението за 
провеждане на превантивно лечение с ЛПМ при 
безсимптомни лица без известно СС заболяване.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Изследвани са 225 безсимптомни лица без из-
вестно СС заболяване, които са насочени за скри-
нинг за субклинична коронарна атеросклероза 
чрез определяне на КАКС. Информация относно 
възрастта, пола, РФ за коронарна болест, фамил-
ната анамнеза и провежданото медикаментозно 
лечение е получена чрез интервю и от медицинска-
та документация на участниците. Десетгодишният 
риск за поява на ИБС е определен с Framingham 
Risk Score (FRS). Нискорискови са лицата с 10-го-
дишен риск < 10%. При десетгодишен риск 10-20% 
рискът се определя като интермедиерен. Пациен-
тите с десетгодишен риск > 20% се класифицират 
в категорията висок риск. С компютърен томограф 
Siemens Somatom Defi nition (Dual Source 2 х 64) е 
направена количествената оценка на КАК. Липса на 
КАК се дефинира при КАКС = 0. Наличие на КАК се 
дефинира при КАКС > 0. В зависимост от стойност-
та на КАКС изследваните лица се класифицират в 
една от следните категории: КАКС = 0, КАКС 1-99 и 
КАКС ≥ 100.

РЕЗУЛТАТИ

Демографската и рисковата характеристика на 
изследваните лица са представени в табл. 1. 

Таблица 1. Демографска и рискова характеристика на 
изследваните лица (НВХТ – нарушен въглехидратен 
толеранс)

n = 225
Средна възраст, год.
Мъже/Жени, %
Артериална хипертония, %
Тютюнопушене (бивш/настоящ пушач), %
Дислипидемия, %
Захарен диабет тип 2/НВХТ, %
Фамилна анамнеза за ранна ИБС, %
Десетгодишен риск за поява на ИБС (FRS)
  нисък (< 10%)
  интермедиерен (10-20%)
  висок (> 20%)

59,6 ± 7,7 (38-74) г.
48,4%/51,6%

94,7%
51,5%
81,8%
33,3%
12%

28,9%
66,2%
4,9%

Липса на КАК (КАКС = 0) се установява при 92-
ма (40,9%) от изследваните лица. При 82-ма (36,4%) 
е намерен КАКС 1-99. Стойности на КАКС ≥ 100 се 
установяват при 51 (22,7%) болни. 

Преди определянето на КАКС само 38 (16,9%) 
от участниците са приемали ЛПМ за първична 
превенция. В табл. 2 са представени демограф-
ската и рисковата характеристика на лицата, при-
емащи и съответно неприемащи ЛПМ преди опре-
деляне на КАКС. 

Таблица 2. Характеристика на лицата, приемащи и не-
приемащи ЛПМ преди определяне на КАКС (АХ – арте-
риална хипертония; НВХТ – нарушен въглехидратен 
толеранс)

Приемащи
ЛПМ 

n = 38

Неприемащи 
ЛПМ 

n = 187
р

Средна възраст, год.
Пол (мъже/жени), %
Артериална хипертония, %
Тютюнопушене (бивш/настоящ 
пушач), %
Метаболитен синдром, %
Захарен диабет тип 2/НВХТ, %
Фамилна анамнеза за ранна ИБС, %
Интермедиерен/висок 10-годишен 
риск за ИБС ≥ 10% (FRS), %
Антихипертензивно лечение (при 
наличие на АХ), %
Първична превенция с аспирин, %

60,1 ± 7,7
55,3/44,7

94,7
55,3

76,3
39,5
13,1

60,5

100
42,1

59,5 ± 7,7
47,1/52,9

94,7
50,8

55,1
32

11,8

73,8

81,3
22,5

NS
NS
NS
NS

0,01
NS
NS

NS

0,02
0,01

Резултатите от количествената оценка на КАК 
показват, че сред лицата, приемащи изходно ЛПМ, 
по-често се установява КАКС ≥ 100 – фиг. 1. 

След определяне на КАКС значимо се увелича-
ва броят на лицата в цялата изследванa група, при 
които е препоръчан прием на ЛПМ (57,3% vs 16,9%, 
p < 0,001). На всички участници, които вече са про-
веждали подобно лечение (n = 38), е препоръчано 
то да се запази. Преди изследването на КАКС липс-
ва значима разлика в честотата на провеждано ан-
тилипемично лечение между категориите КАКС = 0 
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и КАКС 1-99. Установява се по-чест прием на ЛПМ 
само при участниците с КАКС ≥ 100. След изследва-
нето, при пациентите c КАКС > 0 значимо по-често 
е препоръчан прием на ЛПМ в сравнение с тези без 
установен КАК (КАКС = 0). С преминаването в по-ви-
сока КАКС категория делът на пациентите, на кои-
то е назначено такова лечение, нараства. Въпреки 
че липсата на КАК е предиктор за нисък СС риск и 
много добра прогноза, при участниците с КАКС = 0 

(n = 92) също се наблюдава нарастване честотата 
на прием на ЛПМ след КТ изследването – фиг. 2.

Изследването на КАКС повлиява благоприятно 
решението дали да се инициира и/или да се про-
дължи превантивното лечение с ЛПМ при участни-
ците с висок СС риск. При лицата с установен КАКС 
≥ 100, независимо от изходно определения риск с 
FRS, значимо нараства приемът на ЛПМ след КТ 
изследването – фиг. 3. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ЛПМ ДА

ЛПМ НЕ

КАКС = 0 КАКС 1-99 КАКС 100≥

43,3% 37,4% 19,3%*

28,9% 31,6% 39,5%*

*p < 0,01 ЛПМ НЕ vs ЛПМ ДА Фиг. 1. КАКС категории при лицата, приема-
щи и неприемащи ЛПМ изходно за първична 
превенция на СС заболяване 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Преди КАКС

След КАКС

КАКС 100≥ КАКС 1-99 КАКС = 0

12%

14,6%

29,4%*

65,9%**

39,1%

76,5%***

Преди КАКС:

След КАКС: **р = 0,02 за КАКС = 0 vs КАКС 1-99; *** р < 0,01 за КАКС = 0 vs КАКС 100≥

* р < 0,02 за КАКС
Фиг. 2. Липидопонижаващо лечение в раз-
личните КАКС категории преди и след опре-
делянето на КАКС

0 20 40 60 80 100

FRS < 10%

FRS ≥ 10%

ЛПМ след КАКС ЛПМ преди КАКС

26,3%

79%

31,2%

75%

P = 0,02

p < 0,05

Фиг. 3. Прием на ЛПМ преди и след опре-
деляне на КАКС при лицата с КАКС ≥ 100 
(n = 51) при двете категории на риска според 
FRS (нисък и интемедиерен/висок)

за КАКС = 0 vs. КАКС ≥100
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ОБСЪЖДАНЕ

Рисковата характеристика на изследваната по-
пулация в голяма степен отговаря на препоръките 
за определяне на КАКС при безсимптомни лица [21, 
30]. Две трети (66,2%) от участниците са с умерен 
СС риск, т.е. изследването на КАКС може да играе 
роля на модификатор на риска според настоящите 
препоръки на Европейското кардиологично друже-
ство [30]. Липса на КАК е намерена при 40,9% от 
изследваните лица, което е сходно с резултатите 
от големите проучвания на Blaha и сътр. (45%) и 
Budoff и сътр. (44%) [7, 8]. Анализът на клинична-
та характеристика на участниците, приемащи ЛПМ 
преди КТ изследването, установява само по-висока 
честота на метаболитен синдром в сравнение с не-
приемащите ЛПМ. Липсва значима разлика по от-
ношение на останалите класически РФ. Този факт 
заедно с данните за по-висока честота на прием на 
антихипертензивни средства и аспирин за първич-
на СС превенция определя профила на пациента, 
приемащ ЛПМ за първична профилактика, като: 
лице на възраст около 60 г. с метаболитен синдром, 
което проявява по-голяма грижа за здравето си и е 
по-склонно да провежда медикаментозна корекция 
на РФ за СС заболявания. Подобни са резултатите 
в едно от подпроучванията на MESA, което устано-
вява, че лицата, приемащи аспирин преди опреде-
лянето на КАКС, са били с по-високо образователно 
ниво, по-висока честота на РФ и съответно употре-
ба на антихипертензивни медикаменти и ЛПМ [27]. 
В същото проучване сред приемащите аспирин 
значимо по-често е нaмерен КАКС ≥ 100 (35,1% vs 
18,3%, p < 0,0001). В нашето изследване, макар да 
липсва значима разлика в честотата на класически-
те РФ, се установява също по-висока честота на 
КАКС ≥ 100 сред лицата, приемащи изходно ЛПМ 
(39,5% vs 19,3%, p < 0,01). Тези резултати поставят 
обаче въпроса: достатъчно коректна ли е оценка-
та на СС риск само с класическите рискови моде-
ли при вземането на решение за иницииране на 
първична профилактика с ЛПМ? Липсват различия 
между двете групи (със и без ЛПМ) по отношение 
на СС риск, определен с FRS, но при оценката, на-
правена с КАКС, е налице по-висок риск при лицата 
с прием на ЛПМ. Другата намерена разлика между 
двете групи е, че едната от тях е по-склонна да про-
вежда лечение с превантивни медикаменти. 

След натрупването на категорични данни за ви-
соката предиктивна стойност на КАКС много автори 
започват проучвания относно значението на този 
скрининг метод при избора на превантивна страте-
гия. В една от първите публикации по тази тема се 
съобщава, че пациентите с най-високи стойности 
на КАКС по-често са започвали лечение с аспирин, 

антихипертензивни средства и ЛПМ [42]. Според ре-
зултатите от проспективното проучване PACC study 
при лицата с КАКС > 0 се установява до три пъти по-
чест прием на статин и аспирин в сравнение с тези с 
КАКС = 0. При многофакторен анализ КАКС е неза-
висим предиктор за провеждане на лечение със ста-
тин (OR 3,53) и аспирин (OR 3,05) за шестгодишния 
период на проследяване [38]. Според проучването 
EISNER стойността на КАКС е мощен предиктор за 
започване на превантивно медикаментозно лечение 
[33]. В нашето изследване след определянето на 
КАКС също се наблюдава значимо нарастване на 
броя на лицата в цялата изследванa група, при кои-
то е препоръчан прием на ЛПМ (57,3% vs 16,9%, p < 
0,001). Удовлетворяващ е фактът, че решението за 
лечение с ЛПМ се съобразява с получения резултат 
и подходът към пациента се индивидуализира, като 
се вземат предвид доказателствата за наличие на 
субклинична коронарна атеросклероза. Относител-
ният дял на пациентите, на които е препоръчан ЛПМ, 
нараства скокообразно при преминаване в по-висо-
ка КАКС категория. Докато за пациентите с КАКС > 0 
e логично да се очаква интензификация на преван-
тивното лечение, остава неясно защо при лицата с 
КАКС = 0 честотата на назначен ЛПМ нараства от 
12% преди съответно на 39,1% след изследването. 
До голяма степен тук роля играе решението на ле-
каря, интерпретиращ резултата от КТ изследването. 
Възможно е, поне в част от случаите, да се касае 
за липса на достатъчно познания за прогностичната 
стойност на КАКС.

През 2014 г. бяха публикувани последните 
американски препоръки за оценка на СС риск и 
съответно за лечение на дислипидемиите. Съ-
гласно тези ръководства 45 млн. американци без 
известно СС заболяване са показани за първич-
на превенция със статини [19, 37]. Въпреки нали-
чието на известни разлики между европейските 
и американските ръководства, делът на лицата, 
показани за първична превенция със статин сред 
популацията на възраст от 40 до 65 год. в Европа и 
САЩ, независимо от това кои препоръки се прило-
жени, е много сходен [24]. Това значимо нараства-
не на броя на лицата, които са показани за прием 
на ЛПМ, доведе до сериозен дебат по проблемa 
[1, 32]. Същите тези ръководства за СС превен-
ция понижиха класа на препоръка за КАКС от клас 
IIa на клас IIb, въпреки натрупаните през послед-
ното десетилетие категорични доказателства за 
предиктивната стойност на КАКС. Като единствен 
мотив за тази промяна е използването на йонизи-
раща радиация и липсата на достатъчно данни за 
предикция на риска за мозъчен инсулт [23]. Като 
се има предвид, че повече от половината мозъчни 
инсулти са емболични, лакунарни или хеморагич-
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ни, ползата от първична превенция със статин при 
тези болни е малко вероятна [2, 40]. Експозицията 
на йонизираща радиация при КАКС рядко надхвър-
ля 1 mSv, което е напълно сравнимо с ефективна-
та доза при скрининговата мамография, чието про-
веждане се препоръчва дори ежегодно [15, 39]. В 
допълнение, налице са данни, че препоръчваният 
от Американската кардиологична асоциация нов 
калкулатор на риска сериозно надценява риска за 
атеросклеротични СС събития, включително и за 
мозъчен инсулт [13]. 

Според по-старите препоръки безсимптомни-
те лица с умерен риск (10-20% според FRS) биха 
имали най-голяма полза от определянето на КАКС 
с оглед рекласификация на риска (клас IIa). Според 
новите ръководства обаче, тези лица са абсолютно 
показани за първична превенция със статин и не-
показани за определяне на КАКС. В същото време 
КАКС е доказано най-добрият модификатор на ри-
ска в сравнение с всички нови биомаркери и образ-
ни маркери [25, 43]. Най-големите студии (MESA; 
Rotterdam Study и Heinz Nixdorf Study), изследващи 
коректността на направената рекласификация при 
лица с умерен СС риск (т.нар. нетна рекласифика-
ция – делът на рекласифицираните лица, при които 
рекласификацията коректно е оценила СС риск, ба-
зирайки се на регистрираните събития при просле-
дяването), установяват, че подобрението в нетната 
рекласификация е между 52 и 66% [16, 18, 31]. 

Няколко студии предоставиха вече доказател-
ства, че значителна част от лицата, показани за 
статинова превенция според класическата оценка 
на риска, са всъщност с нисък риск и с много добра 
прогноза поради липсата на КАК (КАКС = 0) [4, 5, 
6, 28]. Преди няколко години в САЩ, базирайки 
се на проучването JUPITER, FDA (Food and Drug 
Administration) разреши прилагането на розувас-
татин за превенция на миокардния инфаркт и мо-
зъчния инсулт при лица с нормални нива на хо-
лестерола, но с високи стойности на hsCRP [44]. 
Blaha и сътр. установиха, че почти половината от 
пациентите в проучването MESA, които отговарят 
на критериите на JUPITER за лечение със статин, 
нямат КАК (КАКС = 0) [6]. При проследяване се ре-
гистрира изключително ниска честота на събития 
при тези лица. Oказва се, че при групата с КАКС 
= 0 броят на лицата, които е необходимо да бъдат 
лекувани, за да се предотврати едно СС събитие 
(NNT – number needed to treat), със статин за 5 гр. 
е много висок – 549. В същото време при наличие 
на КАК (КАКС > 0) NNT е само 42 лица. Авторите 
обобщават, че използването само на този биомар-
кер означава третиране на огромен брой пациенти 
със статин при сравнително малка очаквана полза 
[6]. В друго подпроучване на MESA (n = 4758) се ус-

тановява, че всеки втори участник би бил показан 
за първична профилактика със статин, прилагайки 
последните американски препоръки за превенция 
[28]. Липса на КАК е намерена при 41% от лицата, 
които са абсолютно показани за статиново лечение 
(ASCVD десетгодишен риск ≥ 7,5%), и съответно 
при 57% от тези, при които прием на статин следва 
да се обсъжда (ASCVD десетгодишен риск 5-7,5%). 
Десетгодишното проследяване потвърждава, че 
честотата на реализирани СС събития при лицата 
с КАКС = 0 е значимо по-ниска от предиктираната с 
калкулатора [28]. Подобни са и резултатите със съ-
щата кохорта от MESA, но прилагайки последните 
европейски препоръки за превенция от 2016 г. [5]. 
Кардиоваскуларната смъртност е няколкократно 
по-висока при лицата с КАКС > 100 в сравнение с 
тези с КАКС = 0 както в групата с показания за ста-
тин, така и в тази без индикации за статинова про-
филактика. В групата с висок СС риск е необходимо 
да бъдат лекувани със статин за десет години 112 
лица с КАКС = 0, за да се предотврати едно съби-
тие. В същото време NNT е само 35 при КАКС > 100. 
При лицата с умерен риск, където приложението на 
статин следва да се обсъжда, NNT e 247 при КАКС = 
0 и съответно 103 при КАКС > 100 [5]. Според много 
автори тези резултати дават достатъчно основание 
КАКС да бъде препоръчан като метод за по-корект-
на селекция на лицата, които са показани за пър-
вична превенция с ЛПМ. Изследването е просто за 
изпълнение и с невисока цена, но е с много висока 
негативна предсказваща стойност. Идентифицират 
се лицата с много нисък СС риск (КАКС = 0), при 
които може въобще да не се обсъжда превантивна 
медикаментозна терапия [4]. Спестените разходи 
от свръхмедикация могат рационално да се пре-
насочат към лицата с наистина висок риск (КАКС > 
100) [22, 34]. Публикуваното през 2018 г. експертно 
становище на Дружеството по кардиоваскуларна 
компютърна томография препоръчва при лица с 
КАКС 1-99 умерено интензивна статинова профи-
лактика [9]. При тези с КАКС ≥ 100 препоръката е 
за умерен или интензивен статинов режим и прием 
на аспирин. За лицата с КАКС = 0 принципно не се 
предлага приложение на статин [9]. 

Нашите резултати показват една благоприят-
на тенденция за индивидулизиране на превантив-
ното лечение според получените данни за липса-
та или наличието на субклинична атеросклероза. 
При лицата с КАКС ≥ 100 рискът от настъпване на 
СС събития е висок. Това повлиява на решението 
относно необходимостта от медикаментозна те-
рапия с ЛПМ. При лицата с установен КАКС ≥ 100 
значимо нараства приемът на ЛПМ, независимо 
от изходно определения СС риск с класическия 
рисков модел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ранното откриване на коронарна атеросклероза 
чрез определяне на КАКС позволява провеждането 
на индивидуализирана и по-ефективна първична 
превенция. При лица без известно до този момент 
СС заболяване установяването на значима субкли-
нична коронарна атеросклероза (КАКС ≥ 100) води 
до значимо нарастване на употребата на ЛПМ за 
първична кардиоваскуларна превенция, независи-
мо от изходно определения СС риск с класическия 
рисков модел. 
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Резюме. Заболяванията на аортата са все по-голям дял от сърдечно-съдовата патология поради застаряването на насе-
лението и високата смъртност при тези заболявания и техните усложнения. Усъвършенстването на образните 
методи, позволяващи навременното им диагностициране, и бързото развитие на едноваскуларните методики за 
тяхното третиране, водят до успешното им лечение. Методи и цели: От юни 2012 г. до юни 2017 г. в Aджибадем 
Сити Клиник – Кардиологичен център, при 21 пациенти са имплантирани MFM стентове. Болните са проследявани 
клинично и чрез компютър-томографска (CT) ангиография за средно 24 месеца. Целта е да се опише ефектив-
ността и безопасността на MFM стентовете (многослоен стент, модулиращ кръвотока) при лечение на аортни 
аневризми чрез представяне на нашия опит с MFM за последните 5 години. Клинични резултати – процедурен 
успех е постигнат при всички пациенти без перипроцедурни усложнения. През периода на проследяване не е 
регистрирана смърт, свързана с аортата. Общата преживяемост на проследяваната група е 90,4%. Клинично 
подобрение вследствие на централизацията на кръвотока и намаляването на налягането в аневризмалния сак се 
наблюдава при всички пациенти. При имплантирането на аортните стентове са покрити общо 104 торакоабдоми-
нални аортни разклонения. Едногодишната проходимост на покритите разклонения е 96.2%, като се наблюдaват 
тромбози при 4 от покритите клонове. Изводи: Ендоваскуларното лечение на торакални и абдоминални аневри-
зми и дисекации на аортата с имплантация на MFM показва много добри краткосрочни резултати по отношение 
на ефективност и безопасност.

Ключови думи: аорта, ендоваскуларно лечение, MFM стент
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ВЪВЕДЕНИЕ

Първата успешна операция на аневризма на 
торакалната аортата е извършена от De Bakey 
и Cooley през 1953 г. [1]. Тази процедура се ут-
върждава през годините като златен терапевтичен 
стандарт. Въвеждането през 1991 г. на ендоваску-
ларните методики за лечение на абдоминални и 
торакални аневризми на аортата води до промяна 
в тази парадигма. Новата методика постепенно се 
превръща в метод на първи избор за определни 
пациенти с изолирани абдоминални аневризми [4, 
5]. През 2005 г. лечението на тораклни аортни ане-
вризми чрез имплантация на стент-графтове е одо-
брено от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) 
в САЩ [3], което води до експоненциално увелича-
ване на броя пациенти, лекувани с ендовасуларни 
методики, както и до разширяване на индикациите 
за този тип лечение, включвайки различни хибрид-
ни процедури според сложността на аортната пато-
логия. 

С течение на годините се натрупа значително 
количество информация за използваните мини-
мално-инвазивни устройства, техните предимства 
и лимитации на методиката, което предизвика раз-
работване на нови концепции и стентове. Един от 
тях е MFM стента (multilayer fl ow modulator  мно-
гослоен стент, модулиращ кръвотока), (Cardiatis, 
Isnes, Белгия).

Multilayer fl ow modulator (MFM  многослоен 
стент) е открит, саморазгъващ се стент, със спецал-
на 3D оплетка от няколко слоя със специфична ва-
риабилна порьозност от 60-70% с голяма радиална 
сила и флексибилност (фиг. 1).

MFM предизвиква централизиране на кръво-
тока в лумена на имплантирания стент и възста-
новяване на линерания ход както в основния съд, 

така и в клоновете, излизащи от стентирания съдов 
участък. Чрез този механизъм се постига намаля-
ване на налягането в аневризмалния сак, където 
изходно има турбулентен кръвоток с голяма мо-
заечност (shearstress missmatch). Линераният кръ-
воток в стента и страничните клнове ги предпазва 
от тромбоза, а само по себе си намаленото наляга-
не в аневризмалния сак и на турбулентния кръвоток 
предизвиква постепенно и прогресивно тромбози-
ране на аневризмалния сак и по този начин – ста-
билизиране на стената на аневризмата (фиг. 2).

Техниката на имплантиране е както при имплан-
тиране на покрит стент. Диаметърът на стента тряб-
ва да е 20% над диаметъра на прилежащата прок-
симална аорта. При засягане на илиачните артерии 
се имплантира стент към илиачните артерии със за-
стъпване в основния аортен стент. Предимството на 
тази техника е лесното изпълнение на стентирането, 
значителната редукция на облъчването за пациента, 
както и запазването на проходимостта на всички по-
крити от многослойния стент клонове – както на всич-
ки големи странични клонове, излизащи от аортата, 
така и на малките клонове, което позовлява стенти-
ране на дълги сегменти от аортата без неврологич-
ни или други исхемични усложнения. Не се изисква 
специална подготовка (като дренаж на ликвор) или 
индивидуална изработка на фенестриран стент. MFM 
е монтиран на 20 Fr въвеждащо устройство. Този раз-
мер позволява имплантиране както с хирургичен съ-
дов достъп, така и изцяло ендоваскуларно (с използ-
ване на устройства за затваряне на съдовия достъп 
– vascular closure devices). Въвеждащото устройство 
на илиачните многослойни стентове е с 12 Fr диаме-
тър. Дизайнът на въвеждащото устройство (катетър) 
позволява MFM да са имплантира дори без предва-
рително въвеждане на интродюсер (sheathless), което 
още повече редуцира съдовата травма.

Фиг. 1. Multilayer fl ow modulator (MFM – многослоен стент)
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Целта е да се опише ефективността и безопас-
ността на MFM стентовете (многослоен стент, мо-
дулиращ кръвотока) при лечението на аортни ане-
вризми чрез представяне на нашия опит с MFM за 
последните 5 години.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

През периода от юни 2012 г. до юни 2017 г. в 
Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център, 
са интервенирани 21 пациенти чрез имплантация 
на MFM (Cardiatis, Isnes, Белгия) в различен аор-
тен сегмент със сложна подлежаща патология. При 
един от пациентите е проведено имплантиране на 
няколко последователни застъпващи се стента, с 
покриване на цялата аорта от асцендентната аор-
та до илиачните артерии, включително. От всички 

21 болни, лекувани в нашия център през този пери-
од, 10 са с торако-абдоминална аортна аневризма 
(ТААА) (1 – Crawford тип I, 1 – тип III, 6-ма – тип IV, 
и 2-ма – тип V). Осем пациенти са с надбъбречна 
(юкстаренална) аневризма, а 1 пациент – с абдо-
минална аортна аневризма (ААА), простираща се 
дистално в лявата илиачна артерия,  както и един 
болен е с тип А аортна дисекция след хирургично 
лечение и компресия на истинския лумен с критич-
на висцералнаи периферна исхемия.

Средната възраст на пациентите, третирани с 
MFM, e 69,3 години (53-76). Всички са мъже и преобла-
даващата част (95,2%) са претърпели предишни ендо-
васкуларни или хирургични интервенции. Значителна 
част от пациентите са със сериозни съпътстващи за-
болявания, повишаващи съществено периоператив-
ния риск при евентуално открито оперативно лечение.

Фиг. 2. А) Централизация на кръвотока в истинския лумен на аневризмата; Б) Crawford класификация – тип I включва по-голямата част 
от десцендентната аорта на гръдния кош от произхода на лявата субклавиална артерия до абдоминалната аорта, на ниво бъбречни 
артерии; тип II обхваща аортата от лявата артерия субклавия до аортоилиачната бифуркация; тип III включва дисталната торакална 
аорта към аортоилиачната бифуркация; тип IV TAAA е ограничена в абдоминалната аорта под диафрагмата. Групата на Safi  модифи-
цира тази схема, добавяйки тип V, който се простира от дисталната торакална аорта, включваща трункус целиакус и мезентериалната 
артерия, но не и бъбречните артерии
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Таблица 1. Характеристики на пациентите

Брой (%) или сре-
дена (стойност) 
от 21 пациенти

Възраст 69,3 (53-76)

Пол (мъже) 21 (100%)

Индикация (ТААА) 10 (47,6%)

Тип I ТААА 1 (4,8%)

Тип III TAAA 1 (4,8%)

Тип IV TAAA 6 (28,6%)

Тип V TAAA 2 (9,6%)

Надбъбречна (юкстаренална) аневризма
8 (38%)

AAA

Tип А аортна дисекация 1 (4,8%)

Аневризма, обхващаща цялата аорта 1 (4,8%)

Предишна PTA/PCI 18 (85,7%)

Предишна TEVAR/EVAR 1 (4,8%)

Предишна оперативна интервенция на Ао 1 (4,8)

Артериална хипертония 19 (90,5%)

Дислипидемия 19 (90,5%)

AAA – коремна аортна аневризма; EVAR – ендоваскуларно ле-
чение на аортна аневризма; PCI – перкутанна коронарна интер-
венция; РТА – перкутанна транслуминална ангиопластика; ТААА 
– торако-абдоминален аортен аневризъм; TEVAR – ендоваску-
ларно лечение на тораклана аневризма на аортата

Протокол на имплантиране
При всички 21 процедури рутинно е използван 

5 Fr перкутанен радиален достъп, позволяващ посто-
янен интрапроцедурен ангиографски контрол. За 
3 имплантации, при които се имплантира само 
аортен стент, се използва едностренен хирургичен 
феморален съдов достъп. При 18 от пациентите 
са имплантирани освен аортен стент и двустран-
ни илиачни удължения, което налага двустранен 
феморален съдов достъп. При 15 от пациентите 
е използван хирургичен съдов достъп за имплан-
тиране на аортния стент и ипсилатерално илиачно 
удължение с прекутатен контралатерален съдов 
достъп, който в края на процедурата е затворен 
с устройство за затваряне на съдовия достъп – 
Аngioseal 8 Fr. При трима от пациентите проце-
дурата е извършена изцяло ендоваскуларно. При 
нито един от третираните болни няма регистрира-
но усложнение с пункционния или хирургичния съ-
дов достъп. Локална анестезия с лека седация е 
използвана при 19 от пациентите, а само при два-
ма се налага планова обща анестезия по клинични 
индикации (табл. 2).

Таблица 2. Интрапроцедурните характеристики на па-
циентите

Брой(%) или сре-
дена (стойност) 
от 21 пациенти

Процедурен успех 21 (100%)

Общ брой на MFM имплантации 65

Среден брой MFM имплантии 3,09 (1-5)

Случаи на покрити странични съдове

Висцерални/ренални 20 (95,2%)

Супаортни/висцерални/ренални 1 (4,8%)

Обща илиачна артерия 1 (4,8%)

Общ брой на покрити странични съдове 104

Съдов достъп

Перкутанен радиален 21 (100%)

Едностранен хирургичен феморален 18 (85,6%)

Допълнителен феморален перкутанен  18 (85,6%)

Двустранен ендуваскуларен феморален 3 (14,4%)

Анестезия

Обща 2 (9,6%)

Локална 19 (90,4%)

Средно процедурно време (min) 50 (30-160)

Средно ренгеново време (min) 13,7 (6-28)

Средно количество контраст (ml) 118,7 (80-200)
Среден престой в интензивно отделение 
(дни) 0

Време на проследяване (месеци) 1-59 (24)

При третираните с MFM 21 пациенти са имплан-
тирани общо 65 MFM устройства, средно 3,09 (1-
5) на пациент (диапазон 1-5). Устройствата са с от 
15 до 20% по-голям диаметър от този на аортата, 
съгласно инструкциите за употреба (IFU) на MFM. 
Процедурен успех е постигнат при всички пациенти 
без перипроцедурни усложнения. При имплантаци-
ите покриване на всички висцерални и бъбречни 
артерии е направено при 20 случая (95.2%), при 
един от болните освен бъбречните и висцералните 
артерии са покрити и супрааортните съдове, докато 
в друг 1 случай процедурата е извършена без по-
криване на висцерални или бъбречни клонове, но 
с кръстосано имплантиране от аортата към лявата 
илиачна артерия (аорто-уноилична имплантация), 
покриваща дясната обща илиачна артерия.

Средното количество контраст е 118,7 mL (80-
200 mL). Средното рентгеново време е 13.7 min (6-
28 min), средното време на процедурата е 50 min 
(30-160 min). При нито един пациент не се налага 
постпроцедурен престой в интензивно или реани-
мационно отделение. Пациентите са проследени 
клинично и с компютър-томографска (CT) ангиогра-
фия на 1-вия, 3-тия, 6-ия и 12-ия месец, а след това 
– ежегодно.
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РЕЗУЛТАТИ И КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Диапазонът на проследяване на пациентите е от 
13 до 59 месеца, но не по-малко от една година. От-
четените едногодишни резултати са:

  Смъртността, свързана с аортна патология 
(aorta related mortality) е 0%, а общата смъртност 
е 9.5% – 2-ма пациенти. При имплантирането на 
аортните стентове са покрити общо 104 торако-
абдоминални аортни разклонения. Едногодишната 
проходимост на покритите разклонения е 96.2%, 
като се наблюдават тромбози при 4 от покритите 
клонове. По време на проследяването при един па-
циент е регистриана симптоматична стент-тромбо-
за след преждевременно спиране на двойната ан-
титромботична терапия (25 дни след имплантация 
на стента). При този пациент изходно е известна 
хронична оклузия на ипсилатералната повърхност-
на бедрената артерия, което вероятно е допълните-
лен предразполагащ фактор за ранна тромбоза, по-
ради неосигурен адекватен дистален кръвоток (run 
off). Пациентът е лекуван успешно със селективна 
фибринолиза и последващ феморо-поплитеален 
байпас, за да се подсигури адекватна дистална пер-
фузия. При един от пациентите 24 месеца след им-
плантирането на стента е регистрирана асимптом-
на трмбоза на проксималния сегмент на илиачните 

стентове, с проведена успешна ендоваскуларна ре-
васкуларизация и имплантиране на стент-графтове 
в тромбозиралия сегмент. При един от пациентите е 
установена късна оклузия на изходно същетвуваща 
атеросклеротична лезия на горната мезентериална 
артерия, предизвикваща тежка абдоминална анги-
на, успешно реканализирана и стенирана с десен 
радиален достъп. Не са регистрирани данни за не-
желани реакции като руптура или исхемични висце-
рални и бъбречни, както и неврологични усложне-
ния при нито един пациент. От СТ ангиография се 
регистрира ефективна изолация на аневризмата 
(или фалшивия лумен) при всички пациенти, с пъл-
на или частична тромбоза на аневризмалния сак. 

Един пациент е починал от усложненията на 
рак на панкреаса 25 месеца след имплантацията 
(несвързана с импланта смърт) и един е починал 
месец след имплантацията от гастроинтестинално 
кървене. 

Представените по-долу клинични случаи илюс-
трират важни аспекти от лечението с MFM.

Клиничен случай 1
71-годишен мъж постъпва в Болницата с критич-

на висцерална и периферна исхемия. Две години 
по-рано при него е проведено оперативно лечение 
по повод на дисекация на аортата тип А.

Фиг. 3. Ангиография, илюстрираща компресията 
на истинския лумен

Фиг. 4. Имплантиране на MFM 35/20 mm 
на торакоабдоминалната аорта
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Клиничен случай 2
Представяме и случая на 73-годишен мъж, стра-

дащ от артериална хипертония, дислипидемия, коро-

нарна болест. При него е проведено ендоваскуларно 
лечение със симптоматична аневризма на абдоми-
налната аорта, обхващаща лявата илиачна артерия.

Фиг. 5. Декомпресия на истинския лумен и централизация 
на кръвотока след имплантиране на стента

Фиг. 6. Контролна СТ ангиография 12 месеца 
след имплантиране на стента

Фиг. 7. СТ ангиография, обективизираща аневризма на абдоми-
налната аорта, която обхваща лявата илиачна артерия

Фиг. 8. Имплантиране на MFM 28/150 mm на абдоминалната аор-
та към лявата илиачна артерия (аорто-уноилиачно стентиране)
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Фиг. 9. Контролна СТ ангиография 1 месец след процедурата 
с отличен резултата (изолирана аневизма на аортата и запазен 
кръвоток в илиачните артерии, двстрано). АВI индекс 1 двустра-
но от клиничния преглед

ОБСЪЖДАНЕ

Предимството на тази техника е лесното из-
пълнение на стентирането, значителното нама-
ляване на рентгеновото облъчване за пациента, 
както и запазването на проходимостта на всички 
покрити от многослойния стент клонове (големи 
и малки странични клонове, излизащи от аорта-
та), което позовлява стентиране на дълги аортни 
сегменти без неврологични или други исхемични 
усложнения.

Данните от наличните многоцентрови регис-
три и проведените клинични проучвания с им-
плантиране на MFM стент доказват неговата 
ефективност и безопасност. В регистъра на S. 
Sultan и сътр. са включени 103-ма пациенти с 
торакоабдоминални аневризми [6]. Първичните 
крайни точки в едногодишното проследяване са: 
предпазване от руптура на аневризмата за една 
година, смъртност, проходимостта на висцерал-
ните клонове, както и честотата на инсулти и па-
раплегия за същия период. Основни технически 
крайни цели са редукцията в обема и размера на 
аневризмалния сак при проследяването на паци-
ента. Вторичните крайни точки са процедурния 
успех и необходимостта от повторна процедура. 
Средната възраст на пациените е 69.2 години (16-
93 год.). Средният диаметър на аневризма е 6,4 ± 

1,66 cm, а дължината – 12.96 cm. В регистъра от 
103-ма пациенти 75 са били с ТААА според кла-
сификацията на Crawford за торакоабдоминални 
аортни аневризми (ТААА) (11 – тип I, 14 – тип II, 
26 – тип III, и 24 тип тип – IV), 7 пациенти са с 
аневризми на аркуса на аортата, 15 – с юкстаре-
нални (ангажиращи бъбречните артерии) аортни 
аневризми и 6 са със Stanford тип В дисекации. 
Средният брой странични разклонения, обхва-
нати от аневризмите, е 3,7 от общо 378 клона. 
Общо броят на стентовете, които са използва-
ни, е 176, средно 1.71 MFM стентове на случай. 
Резултатите от цитираното изследване показват, 
че 30-дневната заболяемост е 5,4% с 0% смърт-
ност. Преживяемостта, свързана с аневризмата, е 
91.7% за 1 година. За този период не се наблюда-
ва нито една руптура на аневризма. Има 4 случая 
с коагулопатия, 2 от които са довели до смърт от 
хеморагичен инсулт и кървене от стомашно-чрев-
ния тракт. Техническият успех е 97,3%. Едного-
дишната обща преживяемост е 86,8%. След 12 
месеца – 95,1% от всички висцерални клонове са 
били проходими.

В Клиниката имаме опит и с пациент с тип А ди-
секация по Stanford, наложила спешна ендоваску-
ларна интервенция – имплантация на MFM стент. 
Едномесечното проследяване чрез CT аортогра-
фия обективизира проходимост на 2-та MFM стента 
от проксимален сегмент на възходящата аорта към 
десцендентната с централизация на кръвотока в 
истинския лумен, както и намаляване на диаметъра 
на фалшивия [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ендоваскуларното лечение на торакални и 
абдоминални аневризми на аортата с импланта-
цията на MFM е ефективно и безопасно. Много-
слойната структора на МFM позволява ефикас-
на централизация на кръвотока, като в същото 
времe запазва кръвотока в страничните клонове. 
Това е предпоставка за позитивните средностроч-
ни резултати. С интерес се очакват резултатите 
от дългосрочното проследяване на пациентите, 
третирани с тази методика.

Библиография
1. DeBakey, M. E. and Cooley, D. A. Successful resection of 

aneurysm of thoracic aorta and replacement by graft. JAMA. 1953; 
152: 673-676.

Не е деклариран конфликт на интереси



2. Petrov I, Stankov Z, Tasheva I, Stanilov P. Endovascular 
treatment of acute aortic dissection Stanford Type A. JACC 
Cardiovasc Interv. 2018 Jan 22;11(2):218-219.

3. Makaroun, M.S., Dillavou, E.D., Kee, S.T., et al. Endovascular 
treatment of thoracic aortic aneurysms: results of the phase II 
multicenter trial of the GORE TAG thoracic endoprosthesis. J Vasc 
Surg. 2005 Jan;41(1):1-9.

И. Петров, З. Станков, И. Ташева и др.34

4. Parodi J.C., La Mura R. Endovascular aortic devices: The 
Parodi and Palmaz system. Surg Technol Int. 1996; 5: 290-296

5. Parodi JC, Palmaz JC et Barone, HD. Transfemoral 
intraluminal graft implantation for abdominal aortic aneurysms. Ann 
Vasc Surg. 1991; 5: 491-499.

6. Sultan S, Hynes N. One-year results of the multilayer fl ow 
modulator stent in the management of thoracoabdominal aortic 
aneurysms and type B dissections. J Endovasc Ther 2013;20:366-377.



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХXIV, 2018, № 4ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

РЕЦИДИВИРАЩИ КАМЕРНИ АРИТМИИ ПРИ АНГИНА НА PRINZMETALРЕЦИДИВИРАЩИ КАМЕРНИ АРИТМИИ ПРИ АНГИНА НА PRINZMETAL

М. Веткова, А. Ангелов, Н. Панчева, П. Петров
Първа кардиологична клиника

УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет – Варна

RECURRENT VENTRICULAR ARRHYTHMIAS DUE TO PRINZMETAL ANGINARECURRENT VENTRICULAR ARRHYTHMIAS DUE TO PRINZMETAL ANGINA

M. Vetkova, A. Angelov, N. Pancheva, P. Petrov 
Cardiology Clinic I

UMHAT “Sv. Marina”, Medical University – Varna

Резюме. Ангината на Prinzmetal, или още вазоспастична ангина, е рядко срещан вариант на ангина, обичайно на фона на 
подлежаща коронарна атеросклерозa. Чести усложнения на вазоспастичната ангина са животозастрашаващи 
камерни аритмии и внезапна сърдечна смърт (ВСС). Представяме случай на 76-годишен мъж с анамнеза за коро-
нарна болест, хронична камерна екстрасистолия V клас по Lown, при който шест дни по-рано е проведена успеш-
на перкутанна коронарна реваскуларизация. Пациентът се презентира с рецидивираща ангинозна симптоматика 
в покой и последващ синкоп. Стандартната електрокардиограма (ЕКГ) при хоспитализацията не показва исхе-
мични ST-T-промени. От проведеното ЕКГ мониториране и холтер-ЕКГ се установяват рецидивиращи преходни 
елевации на ST-сегмента, последвани от непродължителни полиморфни камерни тахикардии (КТ), на фона на 
които пациентът е с ангинозна и вертижна симптоматика. Прие се, че се касае за случай на вазоспастична ангина, 
усложнена с животозастрашаващи камерни аритмии. Започната е антиисхемична и антиаритмична терапия с 
вазодилататори и съответно с амиодарон. Три дни по-късно при пациента се наблюдава продължителна КТ, де-
генерирала в камерно мъждене, прекратено с външна дефибрилация. На пациента e имплантиран автоматичен 
кардиовертер дефибрилатор с цел вторична профилактика на ВСС.
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Abstract. Prinzmetal angina, or vasospastic angina, is a rare type of angina, usually associated with coronary artery disease. 
Life-threatening ventricular arrhythmias and sudden cardiac death (SCD) are common complications of vasospastic 
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Lown class V, who had successful percutaneous coronary revascularization six days ago. The patient presented 
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prevention of SCD.
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Вазоспастичната ангина (ВА) се характеризира 
с внезапно настъпваща, най-често в покой, гръдна 
болка и преходни елевации на ST-сегмента в елек-
трокардиограмата (ЕКГ). Спазъм на епикардните ко-
ронарни артерии, със или без подлежаща коронар-
на атеросклероза, води до субтотална или тотална 
исхемия в съответната зона. Клиничното значение 
се определя от риска за настъпване на миокарден 
инфаркт (МИ), животозастрашаващи камерни арит-
мии и внезапна сърдечна смърт (ВСС) [1].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Мъж на 76 години, с известна едносъдова ко-
ронарна болест, постъпва в Клиниката повторно 
по повод рецидив на ангинозната симптоматика в 
покой и внезапна загуба на съзнание с изпускане 
на тазовите резервоари. Рисковите фактори при 
болния включват: хипертонична болест, дислипи-

демия и тютюнопушене. Първата хоспитализация 
на пациента в Клиниката е една седмица по-рано, 
когато е насочен от амбулаторен кардиолог с диа-
гноза нестабилна ангина пекторис. Поводът за това 
са ежедневните оплаквания от стягаща гръдна бол-
ка на широка площ при минимални физически уси-
лия през последните няколко дни. През последните 
четири месеца болният сравнително рядко е имал 
ангинозна симптоматика при по-големи физически 
натоварвания. При проведен две седмици по-рано 
холтер-ЕКГ е установена камерна екстрасистолия 
V клас по Lоwn. Проведена е инвазивна коронар-
на ангиография и се установява проксимална 70% 
стеноза на дясна коронарна артерия, която е стен-
тирана – фиг. 1 и 2.

Лявата коронарна артерия е без данни за 
обструктивна коронарна болест, с несигнификант-
ни промени в проксимален сегмент на лява предна 
десцендентна артерия – фиг. 3.

Фиг. 1. Дясна коронарна артерия, проксимална 70% стеноза, 
40% стеноза в средна трета

Фиг. 2. Дясна коронарна артерия след стентиране

Фиг. 3. Лява коронарна артерия
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При втората си хоспитализация болният за пър-
ви път съобщава за ангинозна симптоматика, за-
почнала в покой, с последваща загуба на съзнание 
с изпускане на тазовите резервоари. По данни на 
близките пациентът е имал няколко подобни епи-
зода на загуба на съзнание през последните три 
години. При постъпването в Клиниката, болният е с 
нормален физикален статус и стабилна хемодина-
мика. Стандартната ЕКГ е без данни за миокардна 
исхемия – фиг. 4. 

Лабораторните маркери за миокардна некроза 
са с нормални стойности. От проведената трансто-
ракална ехокардиография се установява нормална 
систолна функция на лявата камера, липсват сег-
ментни нарушения в кинетиката. При продължи-
телното ЕКГ мониторно наблюдение и проведеното 
отново холтер-ЕКГ изследване се регистрират мно-
жество епизоди на преходни елевации на ST-сег-
мента ≥ 0,4 mV в прекордиалните и задно-долните 
отвеждания с продължителност до две минути, по 

време на които болният е с гръдна болка и вертиж-
на симптоматика. Регистрирани са също и няколко 
епизода на непродължителна полиморфна камерна 
тахикардия (КТ) – фиг. 5 и 6. 

Въз основа на наблюдаваните ежедневни реци-
диви на гръдна болка в покой, съпроводени от пре-
ходни елевации на ST-сегмента и полиморфни КТ, 
се прие, че се касае за вазоспастична ангина, три-
герираща наблюдаваните ритъмни нарушения. Оп-
тимизирана бе антиисхемичната терапия с включ-
ване на два медикамента с вазодилатиращ ефект 
– калциев антагонист и дългодействащ нитрат в 
максимално толерирани дози. Започната бе и ан-
тиаритмична терапия с амиодарон. Приеманият до 
момента бизопролол бе заменен с небиволол. След 
оптимизиране на лечението пациентът бе безсимп-
томен и без камерна ектопия. Три дни по-късно бе 
регистрирана продължителна КТ, дегенерирала в 
камерно мъждене, което е прекратено с външна де-
фибрилация – фиг. 7. 

Фиг. 4. ЕКГ при постъпване в 
Клиниката

Фиг. 5. Запис от холтер-ЕКГ 
по време на гръдна болка
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След преживения сърдечен арест на фона на оп-
тимална медикаментозна терапия бе взето решение 
за имплантиране на автоматичен кардиовертер де-
фибрилатор за превенция на ВСС. След гладък пост-
процедурен период пациентът бе дехоспитализиран с 
медикаментозна терапия, включваща: двойна антиа-
грегантна терапия, небиволол, амлодипин, изосорбид 
мононитрат, розувастатин, инхибитор на протонната 
помпа, и препоръка да преустанови тютюнопушенето.

Eдинадесет месеца след дехоспитализацията 
пациентът провежда назначеното лечение и е пре-
установил тютюнопушенето. Липсва вертижна и 
синкопална симптоматика, а епизодите на гръдна 
болка са много редки. Проведената контролна те-
леметрия установява, че устройството не е регистри-
рало епизоди на камерни аритмии, налагащи анти-
тахикардна терапия.

ОБСЪЖДАНЕ

Вазоспастичната ангина се среща много по-ряд-
ко от ангината при усилие, но е с важно клинично 
значение поради риска от възникване на МИ, живо-

тозастрашаващи камерни аритмии и ВСС [1]. Ос-
новните патофизиологични механизми на коронар-
ния вазоспазъм включват: ендотелна дисфункция, 
нарушения в синтеза и освобождаването на азотен 
оксид и повишен контрактилитет на гладкомускул-
ните клетки в съдовата стена [2, 3]. Коронарният 
спазъм може да се наблюдава на фона на интактни 
артерии, но и при подлежаща обструктивна или не-
обструктивна коронарна атеросклероза. Диагностич-
ният процес при пациентите с ВА е затруднен, тъй 
като заболяването може да протича асимптомно, да 
липсват ЕКГ промени при по-леки ангинозни пристъ-
пи и поради трудното регистриране на характерните 
ЕКГ промени в амбулаторни условия [3]. Инвазивна-
та коронарна ангиография с провокационен тест с 
ацетилхолин или ергоновин се счита за златен стан-
дарт в диагностиката на ангината на Prinzmetal [4]. 

Дългодействащите калциеви антагонисти и ни-
тратите са медикаментите на първи избор при ле-
чението на ВА [3]. Вазоспастична ангина може да 
се наблюдава при лица с подлежаща значима ко-
ронарна атеросклероза и стабилна стенокардия. 
В тези случаи с повишено внимание към вазоди-

Фиг. 6. Запис от ЕКГ монитори-
ране по време на гръдна болка и 
вертижна симптоматика 

Фиг. 7. Запис от ЕКГ монито-
риране по време на сърдечен 
арест
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латативната терапия може да се добави кардио-
селективен бета-блокер, за да се профилактира 
ангинозната симптоматика при усилие [3]. Това бе 
и основанието нашият болен да продължи приема 
на бета-блокер, но той да бъде небиволол предвид 
ефекта му върху метаболизма на азотния оксид [5].

Миокардната исхемия в резултат на коронарен 
спазъм може да тригерира животозастрашаващи 
камерни аритмии. Kerin и сътр. установяват зависи-
мост между степента на елевация на ST-сегмента по 
време на коронарен вазоспазъм и появата на арит-
мии. При проследяване на 26 болни с ВА значими 
камерни аритмии и проводни нарушения са наблю-
давани при 12 от тях (46%), като при всички елеваци-
ята на ST-сегмента по време на спазъм е била ≥ 0,4 
mV. Покачване на амплитудата на R-зъбеца с 10% 
е установено при 10 от тези 12 лица, и само при 6 
от 14-те, при които не са наблюдавани аритмии. Из-
водите от проучването са, че ритъмните нарушения 
при ВА корелират добре със степента на елевация 
на ST-сегмента и промяната в амплитудата на R-зъ-
беца по време на спазъм. Липсва корелация с на-
личието на подлежаща коронарна атеросклероза и 
левокамерната фракция на изтласкване [6]. 

Пациентите с ВА, успешно ресусцитирани след 
сърдечен арест в резултат на продължителна КТ и/
или камерно мъждене, са с лоша прогноза по отно-
шение на появата на последващи аритмии и ВСС [7]. 
Според препоръките на Европейското кардиологично 
дружество показания за имплантация на автоматичен 
кардиовертер дефибрилатор с цел вторична профи-
лактика на ВСС имат всички лица с очаквана продъл-
жителност на живота над една година, които получа-
ват оптимална медикаментозна терапия и при които 
липсва обратима причина за преживения сърдечен 
арест [8]. По отношение на профилактиката на ВСС 
при болни с ВА все още липсват ясно дефинирани 
критерии и препоръки. Решението е индивидуално, 
въз основа на рисковия профил на пациента, опита 
и практиката на съответния център [4]. Мatsue и сътр. 
проследяват 23-ма болни с ВА, успешно ресусцитира-
ни след сърдечен арест, в резултат на продължител-
на КТ или камерно мъждене, на които е импланиран 
автоматичен кардиовертер дефибрилатор. Проведе-
ното наблюдение е ретроспективно, обсервационно, 
мултицентрово, за период от 2,9 години. Включените 
лица са проследени по отношение на коректно пода-
вани терапии от устройството, ВСС и смърт по всички 
причини. Регистрирани са четири епизода на камерно 
мъждене и един епизод на безпулсова електрическа 
активност при петима болни (21,7%). Пациентите не 
съобщават за гръдна болка преди появата на живо-
тозастрашаващите камерни аритмии. Резултатите 
от наблюдението потвърждават ефективността на 
устройството за вторична профилактика на ВСС при 
високорисковите лица с ВА и камерни аритмии [9]. 

Представеният случай е типичен пример за паци-
ент с ВА и висок риск за настъпване на ВСС. Болният 
е пушач и има съпътстваща коронарна атеросклеро-
тична болест. Регистрираните по време на ЕКГ мони-
торирането елевации на ST-сегмента са с амлитуда 
над 0,4 mV и са последвани от хемодинамично зна-
чими камерни аритмии. След оптимизиране на ме-
дикаментозната терапия пациентът е безсимптомен 
и без камерна ектопия, но няколко дни по-късно е ус-
пешно ресусцитиран след сърдечен арест в резултат 
на камерно мъждене. Представеният случай показ-
ва, че липсата на симптоми при лицата с ВА, които 
са с висок риск за настъпване на ВСС, не е надеж-
ден критерий за това, че медикаментозното лечение 
ефективно повлиява вазоспазъма и профилактира 
появата на животозастрашаващи камерни аритмии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вазоспастичната ангина се среща сравнително 
рядко в ежедневната практика, но има важно кли-
нично значение поради високия риск от усложнения 
като МИ, животозастрашаващи камерни аритмии и 
ВСС. Липсват консенсусни препоръки по отноше-
ние на първичната и вторичната профилактика на 
ВСС при пациентите с ВА. Съвременният подход 
при болни с ВА и висок риск от ВСС вследствие на 
камерни аритмии включва и имплантиране на авто-
матичен кардиовертер дефибрилатор. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Острата тромбоемболична оклузия на a. 
mesenterica superior е рядко срещано състояние, за-
страшаващо живота на пациента, с висока честота 
на смъртност, което се характеризира с пълна оклу-
зия на артерията с последваща некроза на червата, 
разгръщане на клиника на мезентериална исхемия 

и лоша прогноза за пациента. Смъртността варира 
във високи граници (60-90%) [1], причина за което е 
неспецифичната симптоматика и липсата на набор 
от диагностични изследвания, въпреки напредъка 
в хирургичната и интервенционална диагностика. 
Честота на хоспитализация в болнични заведения 
е 1/1000 [2]. Най-честата причина за остра мезен-
териална исхемия е артериалната тромбоемболия, 

ОСТРА ЕМБОЛИЧНА ОКЛУЗИЯ НА МЕЗЕНТЕРИАЛНА АРТЕРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ ОСТРА ЕМБОЛИЧНА ОКЛУЗИЯ НА МЕЗЕНТЕРИАЛНА АРТЕРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ 
С ПРОТЕЗЕН ЕНДОКАРДИТС ПРОТЕЗЕН ЕНДОКАРДИТ
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Резюме. Острата тромбоемболична оклузия на горна мезентериална артерия (SMA) е рядко заболяване, застрашаващо 
живота на пациента, с висока честота на смъртност. Ние съобщаваме комбинирана техника, състояща се от тром-
бектомия, тромбоспирация и ангиопластика със стент за лечение на остра емболична оклузия на горна мезенте-
риална артерия. 56-годишен мъж с анамнеза за протезиране на аортна и митрална клапа – MVR Sorin Bicarbon 
№ 31 и AVR – Sorin Bicarbon № 23 – 2008 г., протезен ендокардит, артериална хипертония и повишена телесна 
температура беше хоспитализиран в болницата със симптоматика от силна епигастрална болка. От извършената 
компютърна томография е диагностицирана остра емболична оклузия на горна мезентериална артерия. Рекана-
лизацията на артерията бе извършена чрез  тромбектомия, тромбоспирация и ангиопластика със стент.
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на която се дължат около половината от случаите 
[3]. Основен източник и причина за емболия е пред-
сърдното мъждене, при което се формират тромби 
в лявото предсърдие, както и пристенната левока-
мерна тромбоза при налична аневризма, след пре-
живян миокарден инфаркт [4]. Атеросклеротично 
променената съдова стена в проксималните отде-
ли на артерията също е срещан източник за остра 
мезентериална исхемия. Значително по-малък дял 
като причина за емболичен инцидент се съобщава 
при пациенти след аортно и/или митрално клапно 
протезиране с механична или биологична протеза, 
с подлежаща тромбоза или тромбендокардит.

Съгласно основните препоръки от 2006 г. за 
лечение на острата мезентериална исхемия на ба-
зата на емболия или оклузия на мезентериалната 
артерия се предприема отворена хирургична ем-
болектомия и оценка на виталността на червата 
[5]. Хирургичната реваскуларизация е свързана с 
артериотомия и емболектомия на мезентериалната 
артерия, в редки случаи се достига и до байпасира-
не дистално от оклудирания участък на артерията. 
При този вид лечение съобщаваната смъртност е 
много висока – 70% [5]. Малки проучвания доказват 
голямата полза и значително по-ниската смъртност 
с използването на интервенционалната методика 
– катетър-базираната тромбектомия и последваща 
транслуменална ангиопластика с имплантиране 
на стент. Честотата на смъртността в краткосрочен 
план варира между 20% [6] и 25% [7], значително 
по-ниска спрямо хирургичната интервенция. В из-
вадка от шведския регистър за съдови процедури – 
Swedvasc [8], случаите на интервенционално лече-
ние са значително повече в сравнение с отвореното 
хирургично, предвид липсата на съществена разли-
ка в 30-дневната смъртност между двете методики.

Навлизането на компютърната томография в 
практиката позволява по-ранна и по-точна диагности-
ка на този вид заболяване. Представяме случай на 
остра тромбоемболична оклузия на a. mesenterica 
superior при пациент с протезен ендокардит, решена 
с интервенционална процедура – катетър-базирана 
тромбектомия с последваща ангиопластика и стен-
тиране. След анализ на литературните данни и въз 
основа на ендоваскуларните техники, които се из-
ползват в момента, се взе решение за интервенцио-
нално лечение на острата мезентериална исхемия 
като алтернатива на лапаротомията.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Представеният случай е на 56-годишен пациент 
с анамнеза за извършено през 2010 г. двуклапно 
протезиране – MVR Sorin Bicarbon № 31 и AVR – 
Sorin Bicarbon № 23, по повод на високостепенна 
митрална и аортна регургитация. Тъй като болни-
ят е с фебрилитет до 37,4о С, с данни за левкоци-
тоза и повишени стойности на CRP, е извършена 
трансезо фагеална ехокардиография (ТЕЕ), при 
която се обективизират множество допълнителни 
ехоструктури по ринга на механична двудискова 
митрална протеза, с размери 11/5 mm по медиал-
ната страна и 10/3 mm на латералната страна на 
протезата и парапротезна митрална инсуфици-
енция (МиИ) – I степен, от медиалната страна на 
ринга. Започнат е антибиотичнен курс на лечение 
въз основа на индентифицирания микроорганизъм 
от хемокултурите и чувствителността от проведе-
ната антибиограма. На 23-тия ден от лечението за 
протезен ендокардит пациентът е с оплакаване от 
остро настъпила коремна болка. Проведена е кон-
султация с коремен хирург – корем дифузно умере-
но болезнен, без признаци на перитонеално драз-
нене. При извършеното КТ изследване на абдоме-
на – артерия мезентерика супериор – на 4 cm от 
остиума се открива пълна оклузия на протежение 
3 cm. Няма данни за дилатирани тънкочревни и де-
белочревни бримки, както и за хидроаерични нива 
и асцит. Не е установен свободен газ в абдомена. 

По спешност е извършена периферна анги-
ография, при която се обективизира оклузия на a. 
mesenterica superior (фиг. 1).

Чрез достъп през дясна феморална артерия се 
постави 8 F дезиле, канюлира се остиума на мезен-
териалната артерия с десен водещ коронарен кате-
тър JR 3,5/8F – премина се с коронарен дилатацио-
нен водач 0,014 в периферията на мезентериална-
та артерия, след което се извърши тромбаспирация 
с евакуация на тромботична материя (фиг. 2).

Осъществиха се няколко балонни ангиоплас-
тики с балон – 5/40 mm, и се имплантира стент 
Omnilink Elite® 6,0/59 mm при 10 atm с възстановя-
ване на нормален кръвоток в a. mesenterica superior 
и оптимален ангиографски резултат (фиг. 3).

Хистологичното изследване на тромбаспирира-
ния материал показва наличие на аморфна тромбо-
тична материя и ендотелни клетки.
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Фиг. 1. Начална ангиография, изобразяваща оклузия 
на a. mesenterica superior

Фиг. 2. Евакуирана тромботична материя 
от a. mesenterica superior

Фиг. 3. Краен резултат след балонна ангиопластика и имплантация на периферен стент

 Фиг. 4. Хистологичен материал от ембол
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ОБСЪЖДАНЕ

Острата мезентериална исхемия е животоза-
страшаващо състояние, изискващо бърза и ран-
на диагностика и последващо възстановяване на 
нормалния кръвоток през системата на мезентери-
алните съдове, за да се предотврати некрозата на 
червата и смъртта на пациента. Най-честата при-
чина за остра мезентериална исхемия е емболията 
(40-50%), следвана от тромбоза на мезентериал-
ната артерия (20-25%), неоклузивна мезентериал-
на исхемия (20%) и мезентериална венозна тром-
боза (5%) [9, 10]. Емболията и тромбозата често са 
в резултат на генерализирани атеросклеротични 
промени по артерията. Повечето мезентериални 
емболи са от сърдечен произход. Инфарктът на 
миокарда, предсърдни тахиаритмии (предсърдно 
мъждене и трептене), ендокардит, кардиомиопа-
тии, камерни аневризми и сърдечните клапи са 
рискови фактори за развитието от мурален тромб, 
който емболизира в мезентериалните артерии [11]. 
Значително по-малък дял като причина за емболи-
чен инцидент представя описаният клиничен слу-
чай, при който се наблюдава тромбендокардит на 
механична клапна протеза. 

Неспецифичната симптоматика е често причи-
на за забавяне на диагнозата остра мезентериал-
на исхемия. Компютър-томографското изследване 
може да покаже оклузията на мезентериалната ар-
терия, налична исхемия на черва, включително де-
белината на стената на червата, илгус и чревна ди-
латация [12]. Чрез съвременни диагностични мето-
ди и ангиография може да се локализира оклузията 
на мезентериалната артерия и да се осигури потен-
циал за реканализация на таргетния съд, ако преди 
това е диагностицирана мезентериална исхемия. 
След поставянето на диагнозата мезентериална 
тромбоза лечението трябва да започне незабавно. 
Ендоваскуларната терапия придобива все по-голя-
ма популярност и се превръща в един от основните 
методи на лечение на острата мезентериална ем-
болия [13]. Основните предимства на тази техника 
са, че е по-малко инвазивна и носи по-ниска степен 
на смъртност по време на процедурата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От съществено значение са ранната диагности-
ка и използването на КТ ангиография, тъй като тя е 

силно чувствителна при откриването на мезентери-
ална оклузия и за крайния изход от лечението. При 
коморбидни и по-възрастни пациенти ендоваску-
ларните техники и методики ще играят все по-го-
ляма роля в лечението на острата мезентериална 
исхемия. Този вид интервенционални процедури са 
безопасна и ефективна алтернатива на експлора-
тивната лапаротомия.
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OCCLUDED LEFT SUBCLAVIAN ARTERY OCCLUDED LEFT SUBCLAVIAN ARTERY 
WITHOUT SUBCLAVIAN STEAL SYNGROME DEVELOPMENTWITHOUT SUBCLAVIAN STEAL SYNGROME DEVELOPMENT

P. Gatzov1,2, N. Ivanov2, H. Kamah2

1Medical University – Pleven, 2Second City Hospital – Sofi a

Резюме. Атеросклеротичното засягане на няколко съдови зони на тялото е нерядко срещано явление. Проксималната 
оклузия на (по-често лявата) подключична артерия, с колатералното ѝ кръвоснабдяване през велизиевия кръг и 
вертебралната артерия, може да доведе до пренасочване на кръвта от мозъка към горния крайник. Това е т.нар. 
синдром на „подключичния крадец” (СПК), при който се развива  мозъчна исхемия. Представяме случай на болен 
с продължителна атеросклеротична оклузия на лявата подключична артерия, обхващаща и остиума на лявата 
вертебрална артерия, в съчетание с пълна оклузия на лявата вътрешна сънна артерия и субтотална оклузия на 
дясната вертебрална артерия. Болният се оплакваше от слабост в лявата ръка и световъртеж. Лявата ръка се 
кръвоснабдяваше посредством колатерали между двете външни сънни артерии и левия тироцервикален ствол, 
без участие на велизевия кръг. Поради това липсваха условия за развитие на СПК. При болния беше извършена 
катетърна реканализация със стентиране на подключичната артерия, с възстановяване на кръвотока към ръката 
и към лявата вертебрална артерия, с много добър клиничен резултат..

Ключови думи: атеросклероза, синдром на „подключичния крадец”, мозъчна исхемия, катетърна интервенция
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Abstract. The atherosclerotic involvement of several vascular zones of the body is not a rarely met entity. The proximal occlusion 
of (more frequently left) subclavian artery with its collateral fi ling trough Willis circle and vertebral artery, can lead to the 
redirection of the blood from the brain to the upper extremity. This is the so called subclavian steal syndrome (SSS) in 
which a brain ischemia occur. We are presenting a case of patient with prolonged subclavian atherosclerotic occlusion, 
involving also the ostium of the left vertebral artery, accompanied by a total occlusion of the left internal carotid artery, and 
a subtotal occlusion of the right vertebral artery. The patient complaints were of weakness in the left arm and dizziness. 
The left arm was supplied trough collaterals between both external carotid arteries and left thyrocervical trunk, without 
Willis circle involvement. Because of that, there were no conditions for SSS development. A catheter recanalisation and 
stenting of the subclavian artery of the patient has been implemented, with restoration of the fl ow to the arm, left vertebral 
artery too, and a very good clinical result.
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УВОД
Атеросклеротичните промени много често са в 

няколко съдови зони. Стенозите на артериите на гор-
ните крайници нерядко се намират в проксималните 
участъци на подключичните артерии, по-често в лява-
та [1]. Комбинацията с атеросклероза на съдовете на 

мозъка води до сложни хемодинамични взаимодейст-
вия. Синдромът на „подключичния крадец” е състоя-
ние, при което кръвоснабдяването на засегнатата от 
атеросклеротичното стеснение ръка става по кола-
терали от мозъчните съдове през велизиевия кръг и 
ипсилатералната вертебрална артерия, предизвик-
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вайки по този начин намаление на мозъчното кръво-
снабдяване със съответната симптоматика [2, 4, 6]. 
Представяме случай на интервенционално лечение на 
особена по местоположение и дължина оклузия на ля-
вата подключична артерия, без развитие на синдрома 
на открадване, в съчетание с тежки атеросклеротични 
промени на екстракраниалните мозъчни съдове.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Мъж на 73 г. постъпва в Клиниката по кардиоло-

гия по повод оплаквания от световъртеж и залитане 
при ходене с давност от няколко месеца. Оплаквания-
та не се засилват при работа с ръцете. Около половин 
година преди това е хоспитализиран в нервно отделе-
ние на II МБАЛ – София, с диагноза мозъчен инсулт 
във вертебробазиларната система (ВБС). При доплер 
сонографско изследване на екстракраниалните съ-
дове са установени практически липсващ кръвоток 
в двете вертебрални артерии и липсващ кръвоток на 
лявата вътрешна сънна артерия. След обсъждане с 
интервенционален кардиолог е насочен за инвазивно 
изследване към Клиниката по кардиология на болни-
цата. Миналите заболявания включват дългогодиш-
на артериална хипертония и епизоди на пристъпно 
предсърдно мъждене. При постъпването болният е 
в добро общо състояние. Статусът от страна на сър-
дечно-съдовата система показва ритмична сърдечна 
дейност с честота 56 уд./min, без добавени тонове 
и шумове, артериално налягане – 160/70 mm Hg на 
дясната ръка и 80/40 mm Hg на лявата ръка. Не се 
аускултира шумова находка на шията и подключично. 
Корем и коремни органи – б.о. Долни крайници – със 
запазени периферни пулсации. Параклиниката е в 
норма. На ЕКГ е със синусов ритъм с честота 64 уд./
min, с ляв преден хемиблок, без ST-T-промени.

При проведената ангиография на екстракрани-
алните съдове се установи пълна оклузия на лявата 
вътрешна сънна артерия от мястото на бифуркацията 
(фиг. 1), субтотална оклузия на дясната вертебрална 
артерия, пълна оклузия на лявата подключична ар-
терия, като оклузията е продължителна и включва и 
остиума на лявата вертебрална артерия (фиг. 2). Ля-
вата подключична артерия частично се изпълва по 
колатерали от клонове на дясната горна тиреоидна 
артерия (фиг. 3), лявата горна тиреоидна артерия и 
лявата лицева артерия (фиг. 1).

След клинично обсъждане в състав: невролози, 
кардиолози и интервенционални кардиолози, се взе 
решение за интервенционално лечение. При болния 
се осъществи катетърна интервенция – реканализа-
ция на лявата подключична артерия със следните 
стъпки: чрез феморален достъп в остиума на тотално 
оклудираната лява подключична артерия се постави 
водещ катетър MP 7 Fr. След преминаване с водач 
Confi anza през продължителната оклузия се осъ-
ществиха балонни предилатации с балони 2.0/15 mm, 
4.0/10 mm и 5.0/12 mm (фиг. 4, 5). Артерията бе река-
нализирана с остатъчна високостепенна стеноза (фиг. 
6). Премина се към стентиране с един самораздуващ 

се стент VascuFlex 7.0/60 mm (фиг. 7) и постдилатация 
с балон 6.0/12 mm с много добър непосредствен ан-
гиографски резултат. Вследствие на реканализацията 
се възстанови нормалният кръвоток в лявата подклю-
чична артерия, както и в лявата вертебрална и лявата 
торакална артерия (фиг. 8). Постпроцедурно инвазив-
но и неинвазивно беше доказано изравняване на на-
лягането на двете брахиални артерии – 190/90 mm Hg.

Пациентът беше изписан на терапия със: аце-
тизал 100 mg; клопидогрел 75 mg; норваск 2 х 5 mg; 
моксонидин 0,3 mg, вечер; розувастатин 20 mg, ве-
чер; и амаритон 2 х 50 mg дневно.

При контролния преглед след 1 месец болният 
съобщи за практически пълно изчезване на невро-
логичната симптоматика. Артериалното налягане 
беше еднакво на двете ръце – 140/80 mm Hg..

Фиг. 1. Пълна оклузия на лявата вътрешна сънна артерия (чер-
на стрелка). Колатерали към левия тироцервикален трункус и 
оклудираната лява подключична артерия през клонове на 
лявата външна сънна артерия – горната тиреоидна артерия 

и лицевата артерия (бели стрелки)

Фиг. 2. Пълна оклузия на лявата подключична артерия на около 
2 cm след отделянето ѝ от аортната дъга (стрелка)
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Фиг. 3. Колатерали от дясната външна сънна артерия през гор-
ната тиреоидна артерия към левия тироцервикален трункус и 

подключичната артерия (стрелка)

Фиг. 6. Реканализация на съда с остатъчна високостепенна 
стеноза след балонните раздувания

Фиг. 4. Преминаване с водач Confi anza през оклузията и преди-
латация с балон 2,0/15 mm

Фиг. 5.  Балонна дилатация с балон 5,0/12 mm

Фиг. 7. Стентиране на подключичната артерия със саморазтва-
рящ се стент VascuFlex 7.0/60 mm

Фиг. 8. Краен резултат след балонна постдилатация в стента. 
Възстановен е кръвотокът в подключичната артерия и в лявата 

вертебрална артерия
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ОБСЪЖДАНЕ

Стенозата на подключичните артерии се среща 
най-често като случайна находка при болните с на-
преднала коронарна и мозъчносъдова атеросклеро-
за. Най-често това става при рутинно изследване на 
артериалното налягане, като се установява разлика 
в систолното артериално налягане на двете ръце ≥ 
15 mm Hg, или при аускултация с откриването на сис-
толен шум в (най-често) лявата подключична област 
[1]. Стенозата е неколкократно по-честа в лявата 
подключична артерия поради ненапълно изяснени 
причини. Наличието на високостепенно стеснение 
или пълна оклузия на подключичната артерия води 
до значителен спад на артериалното налягане в за-
сегнатата ръка, с последваща слабост и исхемия, 
особено при работа с нея. Поради факта, че стено-
зата започва близо до остиума ѝ – най-често на 1-2 
cm след отделянето на лявата  подключична артерия 
от аортата, и е сравнително къса – 1-2 cm дължина, 
тя не обхваща остиумите на вертебралната арте-
рия, вътрешната гръдна артерия и тироцервикалния 
трункус. Това създава възможност за колатерално 
изпълване на стеснената/запушената артерия по 
колатерали от споменатите съдове. При най-чес-
тия вариант кръвта от дясната вътрешна сънна и 
дясната вертебрална артерия, преминавайки през 
велизиевия кръг и ретроградно през вертебрална-
та артерия, изпълва оклудираната подключична ар-
терия. Пренасочването на част от кръвта от мозъка 
към ръката (особено изразено при мускулна работа) 
води до спад („открадване”) на кръвоснабдяването 
на мозъка. Състоянието е описано за първи път от 
L. Contorni през 1960 г. и от M. Reivich и сътр. през 
1961 г. като ретрограден кръвоток на вертебралната 
артерия [2, 6] и е наречено „синдром на подключич-
ния крадец” (subclavian steal syndrome – SSS) от C. 
M. Fisher [4]. Синдромът включва освен оплаквания 
на пациента от страна на засегнатата ръка – мускул-
на слабост, изтръпване, бледност, мускулна хипот-
рофия, така и неврологични симптоми – замаяност, 
световъртеж, залитане, синкоп, преходно наруше-
ние на зрението, шум в ушите и др. Тези оплаквания 
нерядко са свързани с физически усилия и работа 
с ръцете. Те се появяват по-често в случаите с ате-
росклеротични стеснения със запушвания и на дру-
гите екстракраниални мозъчни съдове (ипси- и кон-
тралатерални каротидни артерии, контралатерална 
вертебрална артерия). Задължително условие за 
развитието на синдрома на „подключичния крадец” 
е колатерално участие на съдовете от велизиевия 
кръг. Проблемът може да се усложни допълнително 
с включване и на миокардна исхемия, при болни с 
използвана вътрешна гръдна артерия като аортоко-
ронарен байпас [3]. В нашия случай, поради голя-
мата дължина на оклудирания участък, включващ и 
остиума на вертебралната артерия, нямаше условия 
за развитие на синдрома на „открадване” на част от 

мозъчния кръвток. Колатералното кръвоснабдяване 
се осъществяваше по колатерали, включващи кло-
нове на дясната и лявата външна сънна артерия и 
самостоятелно излизащия от лявата подключична 
артерия thr. thyrocervicalis, заобикаляйки мозъчната 
циркулация. Малкият калибър на споменатите ар-
терии обаче правеше кръвоснабдяването на ръката 
изключително недостатъчно. Интервенционалното 
лечение на стенозите на подключичните артерии е 
утвърден метод [7, 8]. Възстновяването на кръвото-
ка в подключичната артерия  при нашия болен пре-
махна симптоматиката от нея, а възстановяването 
на кръвотока по вертебралната артерия значително 
подобри кръвоснабдяването на мозъка, съществено 
нарушено от пълната оклузия на лявата вътрешна 
сънна артерия и субтоталната оклузия на дясната 
вертебрална артерия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стенозата/оклузията на подключичната артерия 
трябва да се подозира при всички болни с разлика 
в артериалното налягане ≥ 15 mm Hg между двете 
ръце. Нерядко в този случай се развива колатерално 
кръвоснабдяване на засегнатата ръка, пренасочващо 
през велизиевия кръг и вертебралната артерия част 
от мозъчния кръвоток и предизвикващо преходна мо-
зъчна исхемия, наречена „синдром на подключичния 
крадец”. В нашия случай, поради обхващане на ости-
ума на вертебралната артерия, нямаше развитие на 
синдрома, а колатералното кръвоснабдяване на ръка-
та се осъществяваше през външните сънни артерии. 
Мозъчната симптоматика при болния се дължеше не 
на синдром на „открадването”, а на множеството пора-
жения на екстракраниалните мозъчни съдове. Рекана-
лизацията на подключичната артерия  доведе до въз-
становяване на кръвотока и на лявата вертебрална 
артерия, с подобряване на кръвоснабдяването както 
на ръката, така и на мозъка.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

През 2017 г. бяха публикувани няколко осно-
вополагащи проучвания, които имат практическо 
значение за превенция на атеросклеротичните сър-
дечно-съдови заболявания (ASCVD) и за контрол 
на рисковите фактори, като липиди и липопроте-
ини, възпаление, диабет, хипертония и здравосло-
вен начин на живот. Ние използваме при съответни 
поводи термина „ASCVD“ с цел улесняване чете-
нето на тази статия от неспециалисти, въпреки че 
точната дефиниция на ASCVD се различава леко 
във всяко проучване. Все пак, в случаите, където 
ASCVD очевидно не е крайният показател (напр. в 
проучвания на хипертонията), ние не си служим с 
термина „ASCVD“, а вместо него използваме дру-
ги наименования за крайните резултати. Всички 
подходящи проучвания се извършени на фона на 
оптимално лекарствено лечение, описано в препо-
ръките на Европейското кардиологично дружество 
(ESC)/Европейското дружество по атеросклероза 
(EAS) върху превенцията на ASCVD и поведение-
то при дислипидемия с цел липидопонижаване [1, 
2]. Значимите нови доказателства за допълнител-
но понижаване на риска са свързани примерно с 
липидопонижение [инхибиция на пропротеин кон-
вертаза субтилизин/кексин тип 9 (PCSK9) [3], ин-
хибиция на трансферния протеин на холестерило-
вите естери (CETP) [4], с потискане на системното 
възпаление (инхибиция на интерлевкин-1β [5] и с 
антитромбозна терапия (фактор Ха антагонизъм в 

ниски дози [6]. Тъй като тези нови средства за ле-
чение все още не са проучени в комбинация и по-
ради практическите и икономическите ограничения, 
важно предизвикателство пред следващите години 
е подборът на пациентите. При всяко терапевтич-
но средство трябва да се вземе предвид и отноше-
нието полза/риск. Тази обзорна статия има за цел 
да даде на практикуващите лекари информацията, 
необходима за подбиране на пациенти, подлежащи 
на вторична превенция, които биха могли да имат 
най-голяма полза от допълнителните нови средства 
за лечение (фиг. 1), и същевременно да посочи нови 
аспекти на първичната и вторичната превенция на 
ASCVD. За употребата и достъпа до новите видове 
лечение решаващо значение има дали пациентите 
живеят в страни с висок, средновисок или по-нисък 
от средния стандарт на живот, тъй като нивата на 
сърдечно-съдовите рискови фактори, сърдечно-съ-
довата смъртност и по този начин потенциалът за 
превенция са различни в съответните страни [7].

НАЧИН НА ЖИВОТ

Трудно е да се разчита на обсервационната 
епидемиология в сферата на начина на живот, по-
ради високия риск от противоречивост (друг фактор 
влияе едновременно върху риска от заболяване 
и върху начина на живот) и обратна причинна по-
следователност  (заболяванията променят начина 
на живот) и следователно може да се вярва само 
на рандомизирани изпитвания за интервениране и 

КАРДИОЛОГИЯТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА: ПРЕВЕНЦИЯКАРДИОЛОГИЯТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА: ПРЕВЕНЦИЯ

THE YEAR IN CARDIOLOGY 2017: PREVENTIONTHE YEAR IN CARDIOLOGY 2017: PREVENTION

Børge G. Nordestgaard1*, Francesco Cosentino2, Ulf Landmesser3, Ulrich Laufs4

1Department of Clinical Biochemistry and The Copenhagen General Population Study, Herlev and Gentofte Hospital, Copenhagen University 
Hospital, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; 2Cardiology Unit, Department of Medicine, 
Karolinska University Hospital, Solna, Stockholm, Sweden; 3Department of Cardiology, Charite Universitätsmedizin Berlin, Berlin Institute of Health 
(BIH), German Center of Cardiovascular Research (DZHK), Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin, Germany; 4Klinik und Poliklinik für Kardiologie, 
Department für Innere Medizin, Neurologie und Dermatologie, Universitätsklinikum Leipzig, Leipzig, Germany

Получена: 26 октомври 2017 г.; ревизия: 14 ноември 2017 г.; решение за публикуване: 8 декември 2017 г.; одобрена:19 декември 2017 г.; 
публикувана: 02 януари 2018 г.

*Автор за кореспонденция // Corresponding author. Phone: +45-3868-3297, Fax: +45-4488-3311, е-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk
Публикация от името на Европейското кардиологично дружество. Всички права запазени. © Автор(и) 2018. За разрешение, моля 
изпратете имейл до: journals.permissions@oup.com.
Становищата, изразени в European Heart Journal, не съвпадат непременно с тези на Европейското кардиологично дружество, ре-
дакторите, редакционния съвет, Oxford University Press или организацията, в която авторите членуват.



B. G. Nordestgaard, F. Cosentino, U. Landmesser, U. Laufs50

проучвания, използващи генетична менделова ран-
домизация. Всеки от тези видове проучвания обаче 
има своите ограничения [8-10]. Тъй като провежда-
нето на рандомизирани изпитвания за интервени-
ране върху елементите на начина на живот е много 
трудно, в тази област може често да се разчита само 
на обсервационни и генетични проучвания. По-долу 
представяме данните, получени през 2017 г., кои-
то избрахме да подчертаем. Схващането, че лица-
та с излишък на мастна тъкан, т.е. с „метаболитно 
здраво затлъстяване“, с други думи, тези, при които 
няма метаболитна дисфункция, не са с повишен 
сърдечно-съдов риск, е противоречиво. Скорошно 
паневропейско NCC (nested case-cohort) подпроуч-
ване в рамките на EPIC-CVD (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition) е отчело пови-
шен сърдечно-съдов риск с нарастване на общия и 
на централния тип затлъстяване [11]. Други кохорт-
ни проучвания също поставиха под съмнение това 
схващане, тъй като съобщават за допълнителен 
сърдечно-съдов риск в сравнение с този при лица 
с нормално телесно тегло [12-15]. Посочените ре-
зултати подчертават значението на превенцията на 
затлъстяването сред цялото население с помощта 
на промени в начина на живот, обхващащи храни-
телните навици и физическата активност. При па-
циенти с коронарна болест на сърцето обаче важна 

роля играе трайната и продължителна редукция 
на телесното тегло, тъй като най-големите спрямо 
най-слабите колебания в телесното тегло се оказ-
ват свързани с 64% повече коронарни и 124% пове-
че фатални събития [16].

Обсервационни проучвания показват, че кон-
сумацията на кафе е свързана с намалена обща, 
сърдечно-съдова и дължаща се на други специ-
фични причини смъртност [17-19]. Както обратната 
причинна връзка, така и намесата на други факто-
ри от начина на живот обаче, могат да повлияят на 
тези резултати. По тази причина е интересно, че 
проучвания с менделова рандомизация, свобод-
ни от объркващи фактори, не са открили причинна 
връзка между приема на кафе и общата или сър-
дечно-съдовата смъртност или сърдечно-съдовите 
заболявания [20, 21].

Прием на алкохол: нови проучвания установя-
ват, че острата консумация на алкохол по време на 
мюнхенския Октоберфест е била свързана със сър-
дечни аритмии и синусова тахикардия [22]. Големи 
кохорти в Обединеното кралство и САЩ са устано-
вили, че умереният прием на алкохол е довел до 
по-ниска честота на повечето крайни сърдечно-съ-
дови последствия, докато голямата консумация на 
алкохол и запоите или злоупотребите с алкохол – до 

Фиг. 1. През 2017 г. оптималното лечение при пациенти с коронарна болест на сърцето е статин, Аспирин, ангиотензин-конвертиращ 
ензим и бета-блокер. Подсказват ли новите изпитвания, че трябва да добавим допълнителни лекарства или промени в начина на жи-
вот? Какви и при кого? PCSK9  пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9; LDL-C  холестерол в липопротеините с ниска плът-
ност; ACE  ангиотензин-конвертиращ ензим. Диаграмата е преведена и е повторно отпечатана с разрешение на Oxford University Press от името на 
European Society of Cardiology. OUP (Oxford University Press) и ESC (European Society of Cardiology) не са отговорни или по никакъв начин не носят отговорност за 
точността на превода. Д-р Максим Хазан носи еднолична отговорност за превода, публикуван в това издание.

Дългосрочна двойна антитромбоцитна терапия или
ниска доза фактор Ха антагонист плюс Аспирин
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повече сърдечно-съдови заболявания или смъртни 
случаи [23-25].

Проучване с менделова рандомизация върху 
генотипове, свързани с по-високо образование, 
подсказват, че ниското образование е каузално 
свързано със събития, дължащи се на ASCVD [26]. 
Чрез използване на участници в UK-Biobank е ус-
тановено, че връзката между физическата актив-
ност и смъртността е била най-силна при тези с 
най-малка сила и най-ниска кардиореспираторна 
годност, което подсказва, че тези подгрупи биха 
имали най-голяма полза от повече физическа ак-
тивност [27]; предотвратяването или отлагането на 
сърдечно-съдовите заболявания или на диабета, 
изглежда, отлага когнитивния упадък и може би де-
менцията [28].

Придържането към здравословен начин на жи-
вот, включващ отказ от тютюнопушене, лек или уме-
рен прием на алкохол, висока физическа активност, 
консумация на плодове и зеленчуци и нормално 
телесно тегло, е свързано със значително по-ниска 
обремененост  с ASCVD при китайци [29], подобно 
на предишни наблюдения при европейци. Инте-
ресно е, че в Испания пропускането на закуската е 
свързано с повече некоронарна и генерализирана 
атеросклероза, независимо от други рискови фак-
тори [30]. Важно е обаче, че начинът на живот може 
да бъде труден за променяне, дори и при пациенти 
с остри коронарни синдроми и/или реваскулариза-
ция [31].

По-нататък, в проучване PURE, което обхва-
ща всички основни части на света и включва 135 
335 лица между 2003 и 2013 г. с проследяване до 
2017 г., по-високият прием на плодове, зеленчуци 
и варива е бил свързан с по-ниска несърдечносъ-
дова и обща смъртност и тенденция към по-ниска 
сърдечно-съдова смъртност [32]. Резултатите са 
показали и че само три порции от 375 g на ден са 
били свързани с подобна полза. Това показва, че 
оптимална полза за здравето може да се постигне 
с по-скромна консумация на плодове, зеленчуци и 
варива от препоръчваната в европейски страни с 
висок стандарт и в САЩ – подход, който е по-при-
ложим в страни с ниски и средни доходи. Против-
но на популярното мнение, по-големият прием на 
мазнини не е бил свързан с ASCVD или смърт. И 
накрая, замърсяването на въздуха, шумът и други 
стресиращи фактори на околната среда, зависещи 
от избраното от човека място за живеене, могат да 
влияят върху сърдечно-съдовото здраве и смърт-
ността [33, 34]. Например продължителното изла-
гане на шум от пътен трафик и замърсяването на 
околния въздух са били свързани с влошаване на 
сърдечно-съдовите биохимични рискови фактори 
[35] и с неблагоприятен ефект върху съобщавана-

та от самия пациент хипертония [36]. В целия свят 
замърсителите на въздуха с аеродинамичен диаме-
тър < 2.5 μm са били петият по важност летален 
фактор през 2015 г., чието значение е нараснало 
през последните 25 години [37].

ХОЛЕСТЕРОЛ В ЛИПОПРОТЕИНИТЕ С НИСКА 
ПЛЪТНОСТ

Каузалната роля на повишения LDL холестерол 
за ASCVD е ясно документирана с помощта на голе-
ми метаанализи, обхващащи над 200 проспективни 
кохортни проучвания, проучвания с менделова ран-
домизация и рандомизирани изпитвания, включва-
щи над 2 млн. души с над 20 млн. човекогодини и 
над 150 000 ASCVD събития [38]. Трябва да се от-
бележи, че този ефект нараства с времетраенето 
на експозицията на повишен LDL холестерол, което 
подсказва, че в проучванията с генетична мендело-
ва рандомизация експозицията определя доживот-
ния риск от ASCVD (фиг. 2). Интересен факт е, че 
съгласно получените данни за коронарна артериал-
на калцификация сред населението, занимаващо 
се с фуражно земеделие в боливийската част на 
Амазонка, със стойности на LDL холестерол едва 
2.4 mmol/L (91 mg/dL), въпреки високата им обре-
мененост с инфекциозни възпалителни заболява-
ния, коронарната атеросклероза е била петкратно 
по-рядка, отколкото сред индустриализираното на-
селение [39].

Най-често предписваните лекарства за понижа-
ване на LDL холестерола понастоящем са статините, 
които потискат синтезирането на ендогенен холесте-
рол. При използване на максимални дози статини-
те могат да редуцират нивата на LDL холестерола 
до цели 50% и в резултат на това усложненията на 
ASCVD с до 50%; все пак, невинаги се постига толко-
ва голям ефект, най-вероятно поради лошо придър-
жане и междуличностните разлики в лекарствените 
ефекти. Въздействайки синергично със статините, 
PCSK9 инхибиторите допринасят за съхраняване на 
LDL рецепторите и за повишаване на гъстотата им в 
мембраната на чернодробните клетки, като по този 
начин засилват редукцията на LDL холестерола.

Изпитванията с PCSK9 инхибиция имат осно-
вополагащо значение, защото тя е понастоящем 
най-ефективното средство за понижаване на LDL хо-
лестерола. В изпитването FOURIER 27 564 пациенти 
с ASCVD и LDL холестерол ≥ 1.8 mmol/L (70 mg/dL) 
[или не-HDL холестерол > 2.6 mmol/L (100 mg/dL)], 
лекувани с интензивна статинова терапия, са били 
рандомизирани да получават еволокумаб или пла-
цебо [3]: LDL холестеролът е бил редуциран с 59% 
до 0.8 mmol/L (30 mg/dL), ASCVD събитията – с 15% 
(абсолютна рискова редукция 1.5%), а миокардният 
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инфаркт е бил редуциран с 27% (абсолютна рискова 
редукция 1.2%). Нещо повече, предварително зада-
деният вторичен анализ във FOURIER е подсказал 
намаление на ASCVD при постигнато понижение 
на LDL холестерола < 0.2 mmol/L (8 mg/dL) [40]. От 
друга страна, не са възникнали основания за безпо-
койство по отношение на безопасността при много 
ниски стойности на LDL холестерола в продължение 
на 2.2 години, тъй като не е настъпила промяна на 
риска от диабет; все пак, доживотната генетична ре-
дукция на PCSK9 вероятно наистина води до леко 
нарастване на риска от диабет [41].

По-нататък, подпроучването EBBINGHAUS на 
FOURIER, изследващо когнитивната функция, не е 
установило междугрупови разлики за срок от 19 ме-
сеца [42]. По същия начин, в проучване с мендело-
ва рандомизация, включващо 111 194 души, ниският 
LDL холестерол, постигнат с генетичните варианти 
на PCSK9 и HMGCR, не е бил причина за ефект вър-
ху риска от болест на Alzheimer, съдова деменция, 
всякаква деменция или болест на Parkinson [43]. 
Също така в обединените данни от 14 проучвания 
на алирокумаб спрямо плацебо, фаза 2 и 3, нива на 
LDL < 0.4 mmol/L (15 mg/dL) не са били свързани с 
нарастване на неврокогнитивните събития [44]. По-
добен извод идва и след обединяване на данните 

от 12 фаза 2 и 3 проучвания на еволокумаб спря-
мо плацебо [45]. И накрая, в изпитване IMPROVE-IT 
с използване на езетимиб, пациентите, постигнали 
LDL холестерол < 0.8 mmol/L (30 mg/dL), са имали 
сходен профил на безопасност за период от 6 години 
в сравнение с пациентите, достигнали до по-високи 
концентрации на LDL холестерол [46].

Две рандомизирани изпитвания, сравняващи 
PCSK9 инхибитора бокоцизумаб с плацебо, са били 
спрени преждевременно поради имуногенни ефекти 
на хуманизираното моноклонално тяло бокоцизумаб 
[47, 48]: този PCSK-9 инхибитор с времето е загу-
бил ефикасността си поради развитие на антиле-
карствени автоантитела. Бокоцизумаб не е показал 
полза по отношение на последствията от ASCVD в 
изпитването, включващо пациенти с по-нисък риск 
и много кратък срок на проследяване, но е показал 
значима полза в изпитването, включващо пациенти 
с по-висок риск и по-дълъг период на проследява-
не. Проучването ODYSSEY за клиничен изход при 
използване на PCSK9 инхибиция с алирокумаб сред 
пациенти с преживян остър коронарен синдром все 
още продължава. На базата на новите изпитвания 
за клиничен изход с PCSK9 актуализираният кон-
сенсусен документ на ESC/EAS включва препоръ-
ки за употреба на PCSK9 инхибитори в клиничната 

Фиг. 2. Връзката между промяната в LDL-C и риска от сърдечно-съдово заболяване, както е докладвано в метаанализи на проучвания с менделова 
рандомизация при доживотна 52-годишна експозиция (= проследяване), проспективни епидемиологични кохортни проучвания с 12-годишна експози-
ция и рандомизирани изпитвания с 5-годишна експозиция. Все по-стръмният наклон на логаритмичната линейна зависимост показва с увеличаването 
на срока на проследяване, че LDL холестеролът има едновременно каузален и кумулативен ефект върху риска от сърдечно-съдови заболявания 
CHD  коронарна болест на сърцето; LDL-C  холестерол в липопротеините с ниска плътност [Възпроизведена от Ference et al. Low-density lipoproteins 
cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society 
Consensus Panel. Eur Heart J 2017;38:2459-2472, с разрешение]. Диаграмата е преведена и е повторно отпечатана с разрешение на Oxford University Press 
от името на European Society of Cardiology. OUP (Oxford University Press) и ESC (European Society of Cardiology) не са отговорни или по никакъв начин не носят 
отговорност за точността на превода. Д-р Максим Хазан носи еднолична отговорност за превода, публикуван в това издание.
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практика при пациенти с ASCVD или фамилна хи-
перхолестеролемия (FH) [49].

Трябва да се отбележи, че във фаза 1 проучва-
не върху здрави доброволци [50] и във фаза 2 про-
учване сред пациенти с висок сърдечно-съдов риск 
[51] е било установено, че терапията с инклисиран, 
принадлежащ към групата на siRNA инхибиращи 
PCSK9 средства, понижава нивата на PCSK9 и 
LDL холестерола. Средната редукция на нивата на 
LDL холестерола към ден 180 е била 28-42% след 
прием само на една-единствена доза инклисиран и 
36-53% след прием на две дози [51]. Това съеди-
нение понастоящем влиза в програма за клинично 
проучване фаза 3. Действащите върху RNA тера-
пии понижават протеина PCSK9, а предимството им 
се състои във възможността за дълъг интервал на 
дозиране – веднъж на 3 или 6 месеца.

Нещо повече, експериментални проучвания 
върху APOE*3 Leiden.CETP мишки са показали, че 
PCSK9-имунизацията с използване на AT04A ан-
ти-PCSK9 ваксина е довела до значима редукция на 
плазмените липиди, системното и съдовото възпале-
ние и атеросклеротичните лезии в аортата [52]. В мо-
мента се провежда фаза 1 проучване с тази ваксина.

И накрая, в проучване HIJ-PROPER при пациен-
ти с остър коронарен синдром, езетимиб, добавен 
към питавастатин, като цяло не е понижил значимо 
последствията от ASCVD; все пак, обхватът на про-
учването е сравнително ограничен, < 2000 пациен-
ти, а при тези с по-висока абсорбция на холестерол 
е било отчетено намаляване на ASCVD събитията с 
29% (абсолютна рискова редукция 9.7%) [53].

ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ
Една от най-големите потенциални възможнос-

ти за превенция на ASCVD в целия свят е ранното 
откриване и лечение при индивиди с FH. Тъй като 
установената честота на FH е по-скоро около 1/250 
(отколкото 1/500 [54-56]), тъй като FH не се диаг-
ностицира и лекува достатъчно [57-59] и тъй като 
понастоящем PCSK9 инхибиторите в комбинация 
със статини водят до ефикасна редукция на LDL 
холестерола при FH, интересът към изследване за 
FH нараства. След оптимална статинова терапия 
PCSK9 инхибиторите могат да редуцират допъл-
нително LDL холестерола с до 65% при лица с хе-
терозиготна FH и в абсолютно същата степен при 
много рядко срещаните лица с хомозиготна FH, но 
при решаваща зависимост от вида на участващите 
мутации и по този начин от способността за увели-
чаване броя на рецепторите за LDL.

Едно японско проучване документира, че кли-
ничните признаци на FH и мутациите на FH пови-
шават риска от ASCVD в допълнение към високия 
LDL холестерол [60]; въпреки това, с изключение 
на Холандия, Норвегия, някои други европейски 

страни и Канада, в повечето страни по света FH 
не се диагностицира достатъчно и не се прилага 
генетично тестуване (илюстративна фигура) [61]; 
въпреки че в Япония обхватът на скрининга за FH 
е висок, генетично тестуване все още се прилага 
рядко. Генетичното тестуване има предимства при 
каскаден скрининг за FH на отделни клинични слу-
чаи на пациенти и членовете на фамилията им [62], 
а в Обединеното кралство доживотният разход за 
отделен роднина при подобни тестове, последвани 
от холестеролопонижаващо лечение, се изчислява 
на едва 1212 евро (£ 1092), ако се направи тест за 
единичен позитивен мутационен индекс на средно 
3.2 роднини [63]. И така, можем ли да си позволим 
да не направим такъв скрининг за FH? [64].

С цел по-добър подбор на лица за генетично 
тестуване за FH, на базата на холандски данни, ва-
лидизирани в Канада, беше разработен онлайн кал-
кулатор за оценка на вероятността за FH мутация 
при конкретни пациенти [65]. Допълнително, 9% от 
испанските пациенти с остри коронарни синдроми и 
LDL холестерол ≥ 4.1 mmol/L (160 mg/dL) са имали 
FH мутация [66]. Използването на Dutch Lipid Clinic 
Network Criteria или просто само на високи стойности 
на LDL холестерола също е довело до подобрено от-
криване на лица с FH мутации [55]; най-оптималният 
праг на концентрация на LDL холестерол за разгра-
ничаване между носители и неносители на датска 
мутация е 4.4 mmol/L (170 mg/dL).

При деца с хомозиготна FH розувастатин е ре-
дуцирал LDL холестерола с 22% [67], а при деца с 
хетерозиготна FH возувастатин е забавил прогре-
сията на дебелината на каротидната интима-медия 
[68], което е в подкрепа на ранна статинова терапия 
при деца с FH. Интересен факт: провъзпалителният 
фенотип на моноцитите при пациенти с FH е бил 
потиснат с понижаване на LDL холестерола [69]. 
По-нататък, на базата на испанския SAFEHEART 
регистър, рисковата предикция за ASCVD е била 
зависима от възраст, пол, предшестваща ASCVD, 
кръвно налягане, индекс на телесната маса, тю-
тюнопушене, LDL холестерол и липопротеин (а) 
[70]; независимата предсказваща стойност на липо-
протеин (a) при FH за ASCVD съответства на пре-
дишни получени данни [71]. И накрая, въз основа на 
20-годишни данни от проследяването в изпитване 
WOSCOPS сега можем да кажем окончателно, че 
статиновото лечение с цел първична превенция при 
пациенти с LDL-C ≥ 4.9 mmol/L (190 mg/dL) е безо-
пасно и води до значимо намаление на проявите на 
ASCVD и на общата смъртност [72].

ЛИПОПРОТЕИН (A)

Генетични данни доказват, че липопротеин (а) е 
каузално свързан с миокарден инфаркт, атероскле-
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ротични стенози и стеноза на аортната клапа, но не 
и непременно с развитие на ранна атеросклероза 
[73, 74]. Досега фокусът беше върху генетичните 
варианти, които повишават липопротеин (а) и рис-
ка от заболяване, но през 2017 г. при лица с малки 
аполипопротеин (а) изоформи беше документиран 
нов генетичен вариант, който намалява липопроте-
ин (а) [75]. Друг нов генетичен подход включва упо-
требата на генетични варианти, свързани единстве-
но с концентрациите на липопротеин (а), но не и с 
броя на крингъл IV-2 или обратно, което показва, че 
по-високият риск от диабет, наблюдаван при нисък 
липопротеин (а), се обяснява с висок крингъл IV-2, 
но не и с ниския липопротеин (а) [76]; тази находка 
оправдава предвиденото агресивно понижение на 
липопротеин (а) [76, 77].

В различни части на Европа се наблюдават ва-
риации на нивото на липопротеин (а); все пак, ви-
соките концентрации на липопротеин (а) са свърза-
ни с висок риск от ASCVD във всички региони [78]; 
абсолютните концентрации на липопротеин (а) са 
били по-ниски в това проучване, отколкото в мно-
го други проучвания, което сочи необходимост от 
по-нататъшна стандартизация на методите за из-
мерване на липопротеин (а).

Понастоящем статини се прилагат при лица с 
висок липопротеин (а) с цел намаляване на рис-
ка от ASCVD. Други, подложени на изследване, 
терапии включват афереза, PCSK9 инхибитори и 
най-вече антисенс-олигонуклеотиди, насочени към 
производството на антилипопротеин (а) [74, 77]. 
Интересно и изненадващо: в проучване само с 20 

Илюстративна фигура. Брой лица с фамилна хиперхолестеролемия на базата на изчислена честота от 1:250 сред цялото население. Diagnose, 
лица с диагностицирана фамилна хиперхолестеролемия през 2017 г., дадени като процент от всички лица с фамилна хиперхолестеролемия. On 
LDL-C, дял лица с диагностицирана фамилна хиперхолестеролемия, при които диагнозата фамилна хиперхолестеролемия е поставена само 
въз основа на LDL холестерола (вероятно в комбинация с клинични признаци на фамилна хиперхолестеролемия). On genes, дял лица с диагно-
стицирана фамилна хиперхолестеролемия, при които диагнозата фамилна хиперхолестеролемия е поставена въз основа на генетичен скрининг 
за мутации в рецепторите за липопротеини с ниска плътност, аполипопротеин В или гените на пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9 
в комбинация с LDL холестерол и вероятно клинични признаци. FH: фамилна хиперхолестеролемия [Възпроизведена от Nordestgaard BG, Benn M. 
Genetic testing for familial hypercholesterolaemia is essential in individuals with high LDL cholesterol: who does it in the world? Eur Heart J 2017;38:1580-1583, с раз-
решение]. Диаграмата е преведена и е повторно отпечатана с разрешение на Oxford University Press от името на European Society of Cardiology. OUP (Oxford 
University Press) и ESC (European Society of Cardiology) не са отговорни или по никакъв начин не носят отговорност за точността на превода. Д-р Максим 
Хазан носи еднолична отговорност за превода, публикуван в това издание.
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пациенти с рефрактерна ангина липопротеиновата 
афереза е подобрила миокардната перфузия, голе-
мината на атеромите, работния капацитет и симп-
томатиката [79]; тези данни могат да инициират при 
подобни пациенти проучвания с PCSK9 инхибитори 
или антисенс-олигонуклеотиди [80].

ТРИГЛИЦЕРИДИ И ОСТАТЪЦИ
В момента се провеждат три големи рандоми-

зирани двойнослепи изпитвания с крайни показа-
тели за ASCVD на фона на понижаване на триг-
лицеридите с омега-3 мастни киселини или пема-
фибрат при лица, приемащи статини: REDUCE-IT 
(NCT01492361), STRENGTH (NCT02104817) и 
PROMINENT (NCT03071692). Междувременно ге-
нетичните доказателства, че богатите на тригли-
цериди липопротеини и холестеролови остатъци 
представляват причина за ASCVD независимо от 
LDL холестерола, стават все по-категорични [9]; 
остатъчният холестерол е холестеролова съставка 
на всички богати на триглицериди липопротеини и 
може да бъде калкулиран (общ минус LDL минус 
HDL холестерол), а сега се измерва пряко със стан-
дартни болнични автоанализатори [8].

Лица с мутации със загуба на функция на ан-
гиопоетин-подобния протеин 3 (ANGPTL3), познат 
инхибитор на триглицерид-разграждащата липо-
протеин липаза, са имали 27% по-ниски триглице-
риди, 9% по-нисък LDL холестерол и 41% по-нисък 
риск от ASCVD [82]; подобни данни са получени в 
отделно проучване [83]. Фармакологично, антитела-
та срещу ANGPTL3 са редуцирали триглицеридите 
с до 76%, а LDL холестерола с до 23% [83], докато 
антисенс-олигонуклеотидите срещу ANGPTL3-пре-
курсорна RNA (РНК) са редуцирали триглицеридите 
с до 63%, а LDL холестерола с до 33% [84].

От друга страна, мутациите със загуба на функ-
ция в липопротеин липазата са довели до повише-
ние на триглицеридите и повишен риск от ASCVD 
[85], което потвърждава по-ранни данни [86]. Други 
нови наблюдения показват, че антителата срещу гли-
козилфосфатидилинозитол-“закотвения“ HDL-свърз-
ващ протеин 1 (GPI-HBP1), подпомагащ действието 
на липопротеин липазата, са довели до силно пови-
шение на триглицеридите [87]. Заедно с предишни 
данни [9], гореспоменатите резултати от 2017 г. под-
сказват, че фармакологично подобрената липопро-
теин-липазна активност, директно или посредством 
блокиране инхибиторите на ензима, води до по-ни-
ски триглицериди и по-нисък риск от ASCVD.

Друго ново наблюдение показва, че имащите от-
ношение към триглицеридите генетични варианти са 

били свързани с ануларна митрална калциноза [88]; 
бъдещи проучвания трябва да изследват дали пони-
жаването на триглицеридите редуцира митралната 
клапна болест. И накрая, тъй като в много проучва-
ния по света вече се препоръчва липидни профили 
да се правят по-скоро след хранене, а не на гладно, 
в бъдеще много пациенти и клиницисти ще бъдат на-
ясно със средните триглицеринови нива през по-го-
лямата част от 24-часовия цикъл [89].

ХОЛЕСТЕРОЛ В ЛИПОПРОТЕИНИТЕ С ВИСОКА 
ПЛЪТНОСТ

Ниският HDL холестерол се счита за рисков 
маркер (а не каузален фактор) за ASCVD. Преди се 
мислеше, че високият HDL холестерол предпазва 
или спомага за обратно развитие на атеросклеро-
зата чрез подпомагане трансфера на холестерол от 
артериалната стена към черния дроб за екскреция. 
Инхибиторите на холестерил естер трансферния 
протеин (CETP) повишават концентрацията на HDL 
холестерола чрез блокиране на холестероловия 
трансфер между HDL и други липопротеинови час-
тици, а не непременно чрез захващане на холесте-
рол от артериалната стена.

Резултати от скорошни изпитвания показа-
ха, че лечението с CETP инхибитори е довело 
до повишаване на HDL холестерола в изпитване 
ACCELERATE [90] и в проучване dal-OUTCOMES 
[91] с рязка редукция на аполипопопротеин В, но 
без ефект върху ASCVD (фиг. 3); рандомизирано-
то изпитване Dal-GenE продължава в момента и 
има за цел да изследва сърдечно-съдовите ефек-
ти на далцетрапиб сред генетично дефинирана 
популация [92]. В изпитване ILLUMINATE със 72% 
по-висок HDL холестерол е настъпило нарастване 
на ASCVD и общата смъртност [93]; негативният 
изход в ILLUMINATE е бил свързан с извънприцел-
ни ефекти. Въпреки че в скорошното проучване 
REVEAL HPS-3/TIMI-55 са били наблюдавани с 
9% по-малко ASCVD (абсолютна рискова редукция 
1.0%) едновременно със 104% по-висок HDL хо-
лестерол, редукцията на аполипопротеин В съдър-
жащите липопротеини е по-вероятна причина за 
благоприятните ефекти [4],  което се потвърждава 
и от едно генетично проучване с менделова ран-
домизация [94]. Нито един CETP не е достъпен в 
клиничната практика.

Важен факт: Настоящите ESC/EAS препоръ-
ки при дислипидемия не приемат HDL холестеро-
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ла за прицел на лечението, целящо превенция на 
ASCVD [2].

Важно: Сърдечно-съдовата полза от анаце-
трапиб не трябва да се сравнява пряко с тази от 
статините, езетимиб или PCSK9 инхибиторите, 
действащи главно чрез стимулация на LDL рецеп-
торите, което води до редукция на LDL холестеро-
ла. От друга страна, CETP инхибицията повлиява 
нивата на холестерола в LDL, други аполипопро-
теин B съдържащи липопротеини и HDL чрез об-
мен на холестерол и триглицериди между липо-
протеиновите частици.

За отбелязване, преди се предполагаше, че съ-
довите ефекти на HDL са променени при пациенти 
с ASCVD и хронично бъбречно заболяване, отчас-
ти поради промени в преноса на протеини и малки 
молекули, като симетричния диметиларгинин [95]. 
Тези данни намират сега допълнително потвържде-
ние в нови резултати, показващи, че при пациенти 
с високи нива на симетричен диметиларгинин пови-
шеният HDL холестерол е свързан с неблагоприят-
ни сърдечно-съдови последствия [96].

Освен това, в широкомащабен анализ на две 
проспективни популационни проучвания в Копенха-
ген се установява, че мъже и жени сред общото на-
селение с екстремно висок HDL холестерол са били 
с парадоксално висока обща смъртност [96] (Фиг. 
4); това показва допълнително, че високите нива на 
HDL холестерол трябва да бъдат интерпретирани с 
повишено внимание и не са непременно полезни. В 
действителност, при високи концентрации на HDL 
холестерол частиците HDL може и да не функцио-
нират нормално.

ВЪЗПАЛЕНИЕ

Възпалението играе решаваща роля при ате-
росклерозата и ASCVD [98], както и при карцинома 
[99]. Натрупаните в артериалната стена липопроте-
ини слагат началото и поддържат слаба възпали-
телна реакция и производство на цитокини и С-ре-
активен протеин. Дори и след агресивно лечение и 
контролиране на LDL холестерола със статини все 
пак е налице резидуален риск. Това остатъчно въз-
паление и резидуалният риск станаха обект на ско-
рошното основополагащо изпитване CANTOS.

Фиг. 3. Обобщение на основните резултати от рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани изпитвания с инхибиция на холестерол 
естер трансферния протеин при лекувани със статини пациенти. Тази фигура не илюстрира в детайли противоположните профили за безо-
пасност на тези четири инхибитора на холестерол естер трансферния протеин. ASCVD  атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания; 
ApoB  аполипопротеин B; SBP систолно кръвно налягане; LDL-C  холестерол в липопротеините с ниска плътност; HDL-C холестерол в 
липопротеините с висока плътност; Lp(a)  липопротеин (a); CETP  холестерол естер трансферен протеин. Тази диаграма е преведена и е пов-
торно отпечатана с разрешение на Oxford University Press от името на European Society of Cardiology. OUP (Oxford University Press) и ESC (European Society of 
Cardiology) не са отговорни или по никакъв начин не носят отговорност за точността на превода. Д-р Максим Хазан носи еднолична отговорност за превода, 
публикуван в това издание.

Рандомизирани изпитвания 
на СЕТР инхибитори при па-
циенти  със статиново лечение
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NEJM 2012
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NEJM 2017
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NEJM 2017
N =30 449

Без ефект
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Изпитване CANTOS е набрало 10 061 пациенти 
с предшестващ миокарден инфаркт и С-реактивен 
протеин ≥ 2 mg/L, въпреки приложението на агре-
сивни стратегии за вторична превенция. Резулта-
тите от това проучване показват, че противовъзпа-
лителната терапия с канакинумаб в най-високата 
доза, насочена срещу интерлевкин-1β, е намалила 

ASCVD с 14% (абсолютна рискова редукция ≈ 2%), 
общата онкологична смъртност с 51% (абсолютна 
рискова редукция ≈ 2.5%) и честотата на белодроб-
ния карцином с 67% (aбсолютна рискова редукция 
≈1.6%) [5, 100]. Неблагоприятните събития включ-
ват малък абсолютен ръст на фатални инфекции 
или сепсис, но и благоприятен ефект върху осте-
оартрита и подаграта. Сърдечно-съдовата полза, 
получена с доза от 150 mg канакинумаб, е била за 
сметка на допълнителна смъртност от инфекция, 
което говори за тесен терапевтичен прозорец за 
този противовъзпалителен подход.

Проведеното проследяване подсказва, че ве-
личината на намаление на С-реактивния протеин 
след еднократна доза канакинумаб идентифицира 
лицата, които биха имали най-голяма полза от про-
дължаване на лечението [101]. Тези данни подсказ-
ват и че „по-малко е по-добро“ при ограничаването 
на възпалението с канакинумаб.

Все още не се знае дали и кога канакинумаб ще 
бъде достъпен за превенция на ASCVD. Важно е 
обаче да бъде оценено и значението на резултати-
те от клинични изпитвания, като тези в CANTOS, за 
механистично вникване в развитието на миокард-
ния инфаркт [102]. Биха ли могли такива данни за 
съдови последствия от противовъзпалителните 
мерки да ни помогнат например да разберем по-
добре относителната роля на плаковата руптура и 
плаковата ерозия при миокардния инфаркт?

Важно: Съгласно Препоръките на ESC/EAS [1, 2], 
дори и след оптимална модификация на начина на 
живот и оптимално медикаментозно лечение остава 
значителен резидуален риск от ASCVD, както и след 
допълнителна терапия с канакинумаб [5], липидопо-
нижаваща терапия с инхибитора на холестероловата 
резорбция езетимиб [103], инхибиторите на PCSK9 
еволокумаб [3] и бокоцизумаб [48], безафибрат [104] 
или с CETP инхибитора анацетрапиб [4]. Остават сле-
дователно значително количество неудовлетворени 
медицински нужди за превенция на ASCVD.

ДИАБЕТ

С въвеждането на инхибитори на натрий/глюко-
за котранспортьор 2 (SGLT-2i) настъпи промяна в 
подхода при диабет тип 2 (T2D). Средствата от този 
клас противодействат на реабсорбцията на глюкоза 
от урината, като водят по този начин до глюкозурия 
и понижаване нивата на глюкоза в кръвта. Изглеж-
да обаче, те притежават и допълнителни, макар и 
ненапълно изяснени ефекти, които подсилват про-
тективното им действие върху сърдечно-съдовата 

Фиг. 4. HDL холестерол и риск от обща смъртност сред цялото насе-
ление. Тези данни илюстрират, че противно на предишни схващания 
екстремно високият HDL холестерол невинаги е свързан с благопри-
ятни последствия. Механизмът, стоящ в основата на тази теза, по-
настоящем е неизяснен. Тези данни илюстрират и че пациенти с екс-
тремно висок HDL холестерол може да имат нужда от превантивни 
мерки за редуциране на риска от ранна смърт. Данните са на базата 
на общо 52 268 мъже и 64 240 жени от Copenhagen General Population 
Study и Copenhagen City Heart Study. Hazard ratio (HR, рисков коефи-
циент) (непрекъсната линия) и 95% confi dence interval (CI, довери-
телен интервал) (пунктирани линии) са получени чрез съобразена 
с възрастта и проучването Cox регресия с помощта на ограничени 
кубични сплайни (restricted cubic splines). Като референтна стойност 
е използвана свързаната с най-ниска смъртност концентрация на 
HDL холестерола. Светлосините полета показват резпределението 
на концентрациите на HDL холестерола при мъжете и жените. HDL 
 липопротеини с висока плътност [Възпроизведена от Madsen et al. 
Extreme high high-density lipoprotein cholesterol is paradoxically associated 
with high mortality in men and women: two prospective cohort studies. Eur 
Heart J 2017;38:2478-2486, с разрешение]. Диаграмата е преведена и е 
повторно отпечатана с разрешение на Oxford University Press от името на 
European Society of Cardiology. OUP (Oxford University Press) и ESC (European 
Society of Cardiology) не са отговорни или по никакъв начин не носят отго-
ворност за точността на превода. Д-р Максим Хазан носи еднолична от-
говорност за превода, публикуван в това издание.
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система. Тези лекарства намаляват риска от сър-
дечно-съдови усложнения, бъбречно заболяване и 
смърт в степен, надхвърляща очакваните резулта-
ти от гликемичния контрол [105-107], ползи, които 
напоследък бяха потвърдени при 10 142 пациенти 
с T2D и висок сърдечно-съдов риск в изпитвания 
CANVAS и CANVAS-Renal, предприети с цел да бъде 
направена оценка на ефектите върху албуминурия-
та [108] ; канаглифлозин е намалил и прогресиране-
то на албуминурията, както и загубата на бъбречна 
функция. Предвид наблюдавания повишен риск от 
ампутации, при употребата на канаглифлозин при 
пациенти с такъв риск се налага повишено внима-
ние [108]. Глюкагоноподобният пептид 1 (GLP1) ре-
цепторен агонист лираглутид е довел по подобен 
начин не само до редукция на ASCVD [109], но и 
до намаляване на развитието и прогресирането на 
диабетното бъбречно заболяване [110].

По-нататък, CVD-REAL, голямо обсервационно 
проучване на пациенти с T2D, 15% от които с ус-
тановена, а 85% без установена ASCVD, е намери-
ло, че лекарственият клас на SGLT-2i е свързан с 
по-нисък риск от сърдечна недостатъчност и обща 
смъртност [111]. Благодарение на пълните регистри 
на популационно ниво в Дания, Норвегия и Швеция, 
CVD-REAL Nordic показа, че SGLT-2i са свързани и 
с понижение на сърдечно-съдовата смъртност и 
морбидност [112]. Тези ретроспективни кохортни 
проучвания разширяват обхвата на резултатите от 
EMPA-REG OUTCOME [106] и CANVAS [108], включ-
вайки и неподбрана популация с T2D. Очакваното 
потвърждение на тези резултати от текущи изпит-
вания, като например DECLARE-TIMI 58 (дапагли-
флозин; NCT01730534), с очаквано завършване 
през 2019 г., със сигурност ще има отражение върху 
клиничната практика при първичната превенция.

При пациенти с инсулинова резистентност (но 
без диабет) и анамнеза за мозъчносъдови инциден-
ти, тиазолидиндионовото лекарство пиоглитазон е 
показало в изпитване IRIS  24% редукция на ASCVD 
(абсолютна рискова редукция 2.8%) и по-слаба про-
гресия до диабет [112], потвърждавайки налагащи-
те се прецизни медицински подходи към съдовите 
заболявания и че пиоглитазон е вероятна възмож-
ност за вторична превенция при избрани пациенти 
с мозъчносъдови заболявания. Освен това изпит-
ването TOSCA IT е показало сърдечно-съдова безо-
пасност на глюкозопонижаващите лекарства от вто-
ра линия [114]; това проучване е изследвало ефек-
тите на прибавен пиоглитазон vs. сулфанилурейни 
препарати върху честотата на случаите на ASCVD 
при пациенти с недостатъчен глюкозен контрол на 
фона на метформин и е било прекратено предвари-
телно поради липса на нужда от продължаване. По-
твърденият профил на безопасност в комбинация с 

широката достъпност на пиоглитазон и сулфанилу-
рейни препарати биха могли да подтикнат към из-
питвания, сравняващи клиничния изход с „по-нови“ 
глюкозопонижаващи лекарства.

Изпитването EXSCEL е рекрутирало най-голя-
мата до този момент пациентска популация спря-
мо всички изпитвания за сърдечно-съдов клиничен 
изход на представители на класа GLP1 рецепторни 
агонисти – 14 500 паценти от 35 страни [115]. При 
пациенти с T2D и широк диапазон сърдечно-съдов 
риск, екзенатид със забавено освобождаване вед-
нъж седмично е показал в сравнение с плацебо 
сърдечно-съдова безопасност. Въпреки че първич-
ният показател за ефикасност, наблюдавани случаи 
на ASCVD, не е достигнал статистическа значимост, 
в групата с екзенатид е имало 11.4% епизоди на 
ASCVD спрямо 12.2% в рамото с плацебо. Очаква 
се допълнителната информация от незавършили 
проучвания да определи ефектите от специфич-
ни лекарства и да представи още по-задълбочени 
виждания върху механизмите на сърдечно-съдова-
та полза, а получените резултати да бъдат използ-
вани за подобряване на настоящите алгоритми на 
лечение и на икономиката на здравеопазването.

При пациенти с T2D и висок ASCVD риск ин-
сулинът с удължено действие деглудек, в сравне-
ние с базалния инсулин гларгин, е причинил 40% 
по-малко тежки епизоди на хипогликемия и е пока-
зал немалостойност по отношение на ASCVD [116]. 
Допълнително, интензивните намеси в начина на 
живот при пациенти с T2D са довели до намалена 
употреба на глюкозопонижаващи лекарства, но не и 
до по-добър гликемичен контрол [117].

Интересно, макар че диабетният риск не е на-
раснал по време на краткосрочна терапия с PCSK9 
инхибитори [3, 48], генетично определеното дожи-
вотно по-ниско ниво на PCSK9 и съответният по-ни-
сък LDL холестерол, изглежда, наистина причиня-
ват леко нарастване на риска от диабет, но само 
при лица с нарушена гликемия на гладно [41]. Има и 
генетични доказателства, че наднорменото тегло и 
затлъстяването, изразени в повишен индекс на те-
лесната маса или отношение талия-бедро, са в кау-
зална връзка с повишен риск от диабет и от ASCVD 
[118-121]. И накрая, сред здрава азиатска попула-
ция без коморбидности нарушената гликемия на 
гладно и прехипертонията са се оказали важни рис-
кови фактори за предсърдно мъждене [122].

ХИПЕРТОНИЯ

Недостатъчното придържане към лечението и 
късното започване на понижаващо кръвното наля-
гане (ВР) лечение представляват важни, но пропус-
нати възможности за сърдечно-съдова превенция. 
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Някои проучвания показаха понижаване на ВР след 
катетърна аблация за ренална денервация [123]. 
Голямото изпитване SYMPLICITY HTN-3 обаче не 
потвърди тези данни [124], най-вероятно поради не-
достатъчна аблация, недостатъчно придържане към 
антихипертензивна терапия и/или подбора на паци-
енти [125]. По тази причина SPYRAL HTN-OFF MED 
е рандомизирало лекарство-наивни пациенти или 
хипертоници с прекъснати лекарства да бъдат под-
ложени на по-обширна и по-дистална денервация на 
реналните артерии по сляп начин, включващ имита-
ция на процедурата в контролната група и тестуване 
на лекарства за придържане от страна на пациента 
[125]. Кабинетното систолно BP се е понижило с 10 
mm Hg, а 24-часовото амбулаторно BP с 6 mm Hg, 
без големи нежелани събития. Въпреки че тези нови 
данни върху реналната денервация будят интерес, 
те трябва да бъдат интерпретирани предпазливо в 
светлината на предшестващия неуспех в тази об-
ласт. Независимо от това, тези резултати при удачна 
контролна група с фалшива процедура поставят нов 
стандарт за бъдещи интервенционални и хирургични 
клинични проучвания.

Същественото понижение на BP би могло по-
тенциално да предизвика тежки нежелани ефекти, 
както се случва при лица, подложени на интензивно 
понижение на BP от 15 mm Hg в изпитване SPRINT, 
които впоследствие са получили полза, изразява-
ща се в намаление на сърдечно-съдовите съби-
тия и смъртността [126]; при същите лица обаче e 
имало еднакви физически, умствени и депресивни 
последствия, както при тези, получили стандартно 
лечение [127]. И в метаанализи при хипертоници ≥ 
65 години интензивното понижение на BP е дове-
ло до редуциране на сърдечно-съдовите събития, 
сърдечно-съдовата смъртност и сърдечната не-
достатъчност, но е повишило бъбречната недоста-
тъчност [128]. И накрая, скорошно проучване сред 
населението е документирало транспоколенчески 
риск от хипертония, преминаващ от прародители 
през родители до внуци [129].

АРТЕРИАЛНА И ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

Артериалната тромбоза, особено на коронарни-
те артерии, е най-честата причина за остри съдови 
синдроми, като миокарден инфаркт и исхемия на 
крайник. В изпитването COMPASS (Cardiovascular 
Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies) 
на 27 395 пациенти със стабилна атеросклеротична 
съдова болест е било предписано да получават ри-

вароксабан плюс аспирин, само ривароксабан или 
само аспирин [6]. Проучването е прекратено преж-
девременно поради 24% по-малко ASCVD събития 
(абсолютна рискова редукция 1.3%) и 18% по-мал-
ко смъртни случаи (абсолютна рискова редукция 
0.7%) в групата с ривароксабан плюс аспирин в 
сравнение с групата само с аспирин; това обаче е 
станало с цената на 70% повишение на големите 
хеморагии (абсолютно рисково увеличение 1.2%). 
По-младите лица, в сравнение с по-възрастните, 
са показали относително по-голяма редукция на 
ASCVD и по-малък хеморагичен риск. Предстои да 
бъдат получени резултати от теста с частичен фак-
ториален дизайн на инхибитори на протонната пом-
па по отношение на хеморагиите. Не е ясно доколко 
сравним е ефектът от много ниска доза риварокса-
бан + Аспирин с този от двойна антитромбоцитна 
терапия или от ривароксабан  + P2Y12 инхибитор. 
В подгрупата с хронична периферна артериална 
болест, която обхваща 27% от пациентите, вклю-
чени в COMPASS, ривароксабан плюс аспирин vs. 
само аспирин, води допълнително и до намаление 
на ампутациите [130]. Тъй като доказаните подходи 
при пациенти с периферна артериална болест са 
оскъдни, с ниската доза ривароксабан се осигурява 
важна нова стратегия за лечение на тази високорис-
кова популация.

При пациенти с остър коронарен синдром двой-
ната антитромбоцитна терапия, състояща се от 
ниска доза ривароксабан или аспирин в комбинация 
с клопидогрел или тикагрелор, е била свързана с ед-
накъв хеморагичен риск при 5% от пациентите [131]. 

Важно: Спирането на който и да е директен пе-
рорален антикоагулант 3 дена преди планови ин-
вазивни процедури осигурява минимални предпро-
цедурни концентрации при почти всички пациенти 
[132].

В едно датско проучване са рандомизирани 
> 50 000 мъже на възраст 65-74 г. да бъдат или да 
не бъдат подложени на скрининг за абдоминална 
аортна аневризма, периферна артериална болест 
и хипертония; на пациентите, получили диагноза в 
скринираната група, е било предложено съответно 
проследяване и лечение, включително хирургия и 
антихипертензивни лекарства, което е довело до 
7% редукция на общата смъртност (абсолютна рис-
кова редукция 0.6%), дължаща се предимно на за-
почнатата фармакологична терапия [133]. 

Важно: Смъртността във връзка с абдоминална 
аортна аневризма варира в различните страни и се 
влияе от честотата на хирургичната корекция и ди-
аметъра на аневризмата към момента на коригира-
не [134]. Ниският индекс глезен-мишница спомага 
за идентифициране на пациентите с абдоминална 
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аортна аневризма и периферна артериална болест 
и предсказва ASCVD събития, макар и в по-слаба 
степен от повишената коронарна калцификация 
[135].

Артериалната тромбоза зависи от уязвимостта 
на атеросклеротичната плака, която най-вероятно 
е различна при лица, приемащи или неприемащи 
статини, или не се дължи на намаляване на причи-
неното от липидите плаково възпаление при леку-
ваните със статини [136]. 

Интересното е, че нови данни потвърждават, че 
хроничното засягане на хемопоетичната система 
потенциално предизвиква слабо по степен възпа-
ление при пациенти с атеросклероза [137].

Що се отнася до венозния тромбоемболизъм, 
метаанализите на обсервационни проучвания са 
установили 27% редукция на риска от рекурентен 
венозен тромбоемболизъм, свързана с употреба 
на статини [138], съответно на резултатите от ран-
домизираното изпитване JUPITER [139]. И накрая, 
при пациенти с венозен тромбоемболизъм с еднак-
во валидни аргументи за продължаване или не на 
антикоагулацията рискът от рецидив е намалял с 
около 70% при лечение с ривароксабан в сравнение 
с аспирин, без значимо нарастване честотата на хе-
морагиите [140]; това потвърждава предишни проуч-
вания с други нови перорални антикоагуланти.

ПРЕПОРЪКИ И КОНСЕНСУСИ

Въпреки указанията, базиращи се на доказател-
ства за широко приложение на статините за пър-
вична и за вторична профилактика на ASCVD [1, 
2], придържането към статините е голям проблем 
в целия свят [141, 142], отчасти поради негативна 
пропаганда [143, 144], с последващо спиране упо-
требата на статини и повишен риск от миокарден 
инфаркт и сърдечно-съдова смърт [143-146]. 

В подкрепа на този факт, в изпитване ASCOT-
LLA свързаните с мускулатурата нежелани съби-
тия са били еднакво чести при лицата, получаващи 
аторвастатин и плацебо в сляпата фаза, но след 
разслепяване и проследяване за допълнителен 
срок от 2.3 години мускулните нежелани събития са 
били вече с 41% повече при тези, които са знаели, 
че получават аторвастатин [147]. Следователно 
всеки пациент, декларирал статинова непоноси-
мост, включително мускулни оплаквания, се нуждае 
от внимателно консултиране с неговия (нейния) 
лекар, включително по-добра диагностика на ста-
тиновата непоносимост и съвети как да продължи 
статиновата терапия въпреки доловените нежелани 
реакции [141, 142, 148].

Напоследък се появиха различни актуализации 
на основните препоръки за превенция на сърдеч-
но-съдовите заболявания [1, 149-154], а въпреки 
използването на едни и същи научни доказателства 
за ръководене на промените в начина на живот и 
лекарствените намеси, има тенденция съветите да 
се различават в отделните ръководства. Например 
препоръките на ACC/AHA в сравнение с препоръки-
те на ESC/EAS дават по-висок приоритет на пред-
писването на статини за първична превенция на 
тези, които по-късно развиват ASCVD [155]; тази раз-
лика се обяснява главно с факта, че американските 
препоръки предписват статинова терапия за повече 
лица, отколкото европейските препоръки. С други 
думи, европейските препоръки се ограничават при 
определянето на риска от ASCVD до използване на 
алгоритъма SCORE, който се базира на смъртността 
от ASCVD в кохорти, набрани преди много години и 
обхващали само лица на възраст 40-65 г. [156, 157]. 
Въпреки че рискът от ASCVD нараства с увелича-
ване на възрастта над 65 г. [156], като възрастта е 
най-важен предиктор на риска от ASCVD, аргумен-
тите се различават по отношение на въпроса каква 
тежест трябва да има възрастта при определяне на 
това дали да се предпише статин [158, 159].

Макар че американският ACC/AHA рисков скор 
надценява риска от ASCVD, особено при китайци-
те [160], европейският ESC/EAS SCORE може сред 
някои популации да надцени риска дори още пове-
че [155]. По тази причина идеалните рискови скоро-
ве за ASCVD се нуждаят от рекалибриране за всяка 
страна и етническа група, преди да бъдат използ-
вани за предписване на статинова терапия. Точно 
това през 2017 г. е направено с UK QRISK3 алгори-
тмите за рискова предикция, включени в препоръ-
ките NICE [149], с помощта на актуални данни от 
981 общи практики и 7.9 млн. пациенти на възраст 
25-84 в Англия, с цел разработване на нови скоро-
ве, и с още 328 практики и 2.7 млн. пациенти, с цел 
валидизиране на новите скорови алгоритми [161].

Към 2017 г. в много препоръки и консенсусни 
документи по целия свят се поощрява по-скоро из-
ползването на липидни профили след нахранване, 
а не на гладно [89], включително в Обединеното 
кралство [149], Европа [1,2, 162], Канада [150, 151], 
Бразилия [163] и в САЩ [153, 164, 165]. И накрая, 
в новите американски препоръки прагът за опреде-
ляне на хипертонията е понижен до ≥ 130/80 mm 
Hg систолно/диастолно BP (по-рано 140/90 mm Hg) 
[166], което поставя много висок процент от въз-
растното население на САЩ в потенциална нужда 
от антихипертензивни лекарства или по-интензив-
но понижение на ВР.
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2017 година беше много вълнуваща за проучва-
не на превенцията от ASCVD, включително с осно-
вополагащи клинични проучвания, генетични проуч-
вания с менделова рандомизация и обсервационни 
проспективни кохортни проучвания. Фиг. 1 илюс-
трира някои от новите концепции за допълнител-
ни превантивни мерки във вторичната превенция 
при пациент с коронарна болест на сърцето, кой-
то вече получава статин, аспирин, АСЕ инхибитор 
и бета-блокер. Естествено, много нови концепции 
очакват потвърждение от допълнителни проучва-
ния и тестуване в клиничната практика.

От значение е, че в отговора към редица от 
средствата, дискутирани в този обзор, се отчитат 
значителни индивидуални вариации. Следовател-
но за всички нови (и стари) лекарства е важно да 
се мониторира отговорът, особено сега, когато ико-
номическият натиск задължава клиницистите да 
използват терапевтичните средства по оптимален 
начин или на индивидуална основа.
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