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Предизвикателство - 1
Пациенти за планова ПКИ

► В ежедневната клинична практика над 80 % от 
пациентите с ПМ имат индикация за ОАК

► Съдово засягане се наблюдава при близо една трета 
от пациентите с ПМ

►  При 10-15% от пациентите с ПМ  се налага ПКИ с 
имплантация на стент (около 1-2 милиона в Европа)

► Необходимост от прилагане на както на ОАК така и 
на антитромбоцитни медикаменти (ОАК + Аспирин + 
Клопидогрел)



Предизвикателство - 2
Пациенти с ОКС

Windecker, Stephan, et al. "2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization The Task Force on Myocardial Revascularization of the European 
Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Developed with the special contribution of the European 
Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)." European heart journal (2014): ehu278.

ОАК + Аспирин + нов P2Y12 инхибитор



Ранен и късен риск от кървене

Hansen ML, Sørensen R, Clausen MT, et al. Risk of Bleeding With Single, Dual, or Triple Therapy With Warfarin, Aspirin, and 
Clopidogrel in Patients With Atrial Fibrillation. Arch Intern Med. 2010;170(16):1433-1441. 



Необходимост от  осъвременяване на 
препоръките от 2010 ?

Camm, A. John, et al. "Guidelines for the management of atrial fibrillation." European 
heart journal (2010): ehq278.





Какво ново от 2010

► Публикувани данни касаещи поведението  на 
антитромботичната терапия при пациенти с ПМ 
постъпващи с ОКС  и/или извършена ПКИ и имплантация 
на стент
● Над 30 обсервационни проучвания
● Датски национален регистър за антитромботична 

терапия за пациенти с ПМ след МИ и ПКИ
► Рандомизирани проучвания

● WOEST trial сравняваща тройна комбинация (ОАК+ 
Аспирин +Клопидогрел) спрямо  двойна комбинация  
(ОАК + Клопидогрел)

► Използване на НОАК
► Нова генерация ДЕС



Ново спрямо 2010-
► Над 30 обсервационни проучвания



В обобщение на тези проучвания

► Данните все още се базират на малки групи 
пациенти често проучванията са едноцентрови и 
ретроспективни или на подгрупови анализи на 
пациенти включени в контролирани проучвания с 
ОАК

► Регистрите са „хетерогенни“ по отношение на 
комбинации и продължителност на 
антитромботичните медикаменти използвани при 
пациентите с ПМ

► Пациентите с  ПМ и ОКС са високорискови по 
отношение на тромботични усложнения и кървене



Изводи от тези проучвания

► Приема на ОАК трябва да бъде продължаван при 
пациентите с ПМ и ОКС тъй като :
● По този начин се предотвратяват емболичните 

инциденти
● Резултатите от някои от проучванията сочат че дори  

намаляват смъртността
► Приема на същия ОАК вместо смяна или „bridging” с друг 

антикоагулант осигурява по малък риск от голямо 
кървене.

► Много проучвания сравняващи тройна комбинация  
( ОАК+Аспирин+Клопидогрел) спрямо  двойна комбинация 
 (ОАК + един антитромбоцитен медикамент) сочат трайно 
50% увеличение на риска от кървене с тройната 
комбинация



Ново спрямо 2010-WOEST 

Първото рандомизирано проучване сравняващо два 
режима, със и без апирин при пациенти на орална 
антикоагулация след интракоронарно стентиране

Willem Dewilde, Tom Oirbans, Freek Verheugt, Johannes Kelder, Bart 
De Smet, Jean-Paul Herrman, Tom Adriaenssens, Mathias Vrolix, 

Antonius Heestermans, Marije Vis, Saman Rasoul, Kaioum 
Sheikjoesoef, Tom Vandendriessche, Carlos Van Mieghem, Kristoff 

Cornelis, Jeroen Vos, Guus Brueren, Nicolien Breet and Jurriën ten Berg 

The WOEST Trial= What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant 
therapy in patients with oral anticoagulation and coronary StenTing 

(clinicaltrials.gov NCT00769938)



WOEST изходни характеристики

Double therapy n=279 (%) Triple therapy n=284 (%)

Age 70.3 (±7.3) 69.5(±8.0) 

Male gender 214 (76.7%) 234 (82.4%)

BMI (kg/m2) 27.5 (±4.3) 27.9 (±4.2) 

Current Smoker 60 (21.5%) 42 (14.8%)

Diabetes 68 (24.4%) 72 (25.4%)

Hypertension 193 (69.2%) 193 (68.0%)

Hypercholesterolemia 191 (68.5%) 205 (72.2%)

History of MI 96 (34.4%) 100 (35.2%)

History of Heart Failure 71 (25.4%) 70 (24.6%)

History of Stroke 49 (17.6%) 50 (17.6%)

History of PCI 86 (30.8%) 101 (35.6%)

History of CABG 56 (20.1%) 74 (26.1%)

History of GI bleeding 14 (5.0%) 14 (4.9%)

Indication for OAC

AF/Aflutter 164 (69.5%) 162 (69.2%)

Mechanical valve 24 (10.2%) 25 (10.7%)

Other (pulmonary embolus, 48 (20.3%) 47 (20.1%)

EF<30%, Apical thrombus...) 

ACS at baseline 69 (25.0%) 86 (30.6%)



WOEST дизайн



Double therapy n=279 (%) Triple therapy n=284 (%)

PCI vessel

LAD 111(39.9%) 118 (41.8%)

RCX 59 (21.2%) 76 (27.0%)

RCA 92 (33.1%) 72 (25.5%)

Arterial/Venous Graft 16 (5.7%) 16 (5.6%)

INR on the day of PCI 1.86 (±0.9) 1.94 (±1.1)

LVEF <=30% 40 (21.1%) 37 (18.1%)

Stent type

No 5 (1.8%) 4 (1.4%)

BMS 89 (32.0%) 86 (30.3%)

DES 181 (65.1%) 183 (64.4%)

BMS + DES 3 (1.0%) 11 (3.8%)

Femoral access 204 (73.4%) 208 (74.6%)

Radial access 74 (26.6%) 71 (25.4%)

Angioseal 166 (59.5%) 167 (59.4%)

Other closure device 43 (15.4%) 29 (10.3%)

Peri-produral OAC continuation 128 (45.9%) 113 (39.8%)

Peri-procedural LMWH 66 (23.7%) 68 (23.9%)

Peri-Procedural GPIIbIIIa 25 (8.9%) 26 (9.1%)

Peri-Procedural Fondaparinux 3 (1.0%) 2 (0.7%)









  WOEST - ограничения
► Малък размер

► Open label дизайн
► Няма достатъчен брой пациенти за оценка на 

риска от тромботични инциденти

► Само 30% са с ОКС
► Феморалния достъп е основен

► Използване на PPI само 25% от случаите
► DAPT се е прилагало за 1 годинa (2ро поколение 

ДЕС позволяват по кратък период)



„Въпреки че може да е твърде рано да се откажем 
от аспирин след имплантация на стент при пациенти 
с ПМ на ОАК терапия базирайки се единствено на 
резултатите от WOEST, двойната терапия с ОАК и 
клопидогрел може да се счита за като алтернатива 
на тройна терапия в избрани пациенти с ПМ и нисък 
риск от тромбоза на стента / повторни 
неблагоприятни сърдечни събития“.

Lip, Gregory YH, et al. "Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or 
undergoing percutaneous coronary or valve interventions: a joint consensus document of the European Society of Cardiology Working Group on 
Thrombosis, European Heart Rhythm Association (EHRA), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) and 
European Association of Acute Cardiac Care (ACCA) endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS) and Asia-Pacific Heart ...." European heart 
journal 35.45 (2014): 3155-3179.



Датски регистър 
Национален регистър включващ 12165  пациенти с ПМ 
след МИ и/или ПКИ



Датски регистър - резултати

ОАК + Клопидогрел е със същите или по добри 
ефективност и безопастност в сравнение с тройната 
комбинация в реалния живот при пациенти с ПМ и 
индикация за няколко антитромботични медикамента след 
МИ/ПКИ



Ограничения на Датския регистър

► Нерандомизиран
► Прекратяване на антитромботичното лечение при 

наличие на кървене
► Продължителността на приложение на всеки 

един от антитромботичните медикаменти не е 
известна

► Промените в антитромботичните режими с 
течение на времето не са известни

► Не е известен и контрола на INR



Ново спрямо 2010 НОАК

► Липсват насочени рандомизирани проучвания за 
ролята на НОАК при пациенти с ОКС и ПМ 
● В момента PIONEER –AF-PCI, Re-DUAL

► Пациентите с необходимост от ОАК се изключват от 
настоящите ОКС клинични проувания (с участието на 
НОАК)

► Пациентите с наскоро преживян ОКС са изключени от 
проучванията за превенция на мозъчния инсулт 
(НОАК) при ПМ

► Данните за ефектите на едновременно прилагане на 
НОАК и антиагреганти са  получени от post-hoc 
анализи на рандомизирани проучвания за ПМ и 
ОКС/ПКИ пациенти



НОАК + единична или двойна антигрегантна 
терапия

► Метаанализ на публикувани данни от 7 рандомизирани 
контролирани проучвания фаза II и III за приложението на 
НОАК при пациенти с наскоро преживян ОКС ( 30 866 
пациента) 

► Прибавянето на НОАК към антиагрегантната терапия
● Леко понижаване на MACE (HR 0.70, 95% CI 0.59-0.84)
● НО значително повишаване на кървенето (HR 1.79, 95% 

CI 1.54 – 2.09)
► Когато НОАК е прибавен към DAPT (аспирин и 

клопидогрел)
● По изразена редукция на MACE (HR 0.87, 95% CI 0.8-

0.95)
● Още по подчертан риск от голямо кървене (HR 2.34, 

95% CI 2.06 – 2.66)



Консенсусен документ 2014

► В условията на ОКС
● Тройната комбинация (с DAPT и НОАК) се асоциира с 

поне удвояване на риска от голямо кървене
● Подобно е и увеличението при използването на VKA 

при WOEST 
● Тези данни са в съответсвие с получениете резултати  

от националния регистър в Дания
► Ето защо до момента няма убедителни данни че НОАК 

имат различно действие и ефект от ВКА при ОКС и 
стентиране

► Данните са ограничени но на този етап принципа на 
продължение на съществуващите ОАК изглежда най 
разумен 





Практически общи препоръки

► Оценката на риска е задължителна 
● CHADVASC и HASBLED при ПМ, и GRACE при ОКС

► При пациенти получаващи ОАК и антиагреганти
● VKA – INR 2.0-2.5 при TTR >70%
● При НОАК – ниска (непълна) доза

► Радиалния достъп е препоръчителен
► Новите генерации DES са за предпочитане пред BMS 

при пациентите с нисък риск от кървене
► Новите антиагреганти следва да не се комбинират с 

ОАК
► Abxcimab може да се прилага като bailout терапия 

(нерутинно)



Практически общи препоръки при ПКИ и ПМ - I

► Поведението трябва да балансира между 
исхемичния риск ( инсулт, повторни исхемични 
инциденти) и риска от кървене (включително и 
редките животозастрашаващи случаи на кървене ) 
и индивидуално да се избере по интензифицирана 
или по малко интезифицирана антитромботична 
терапия



Практически общи препоръки при ПКИ и ПМ - II

► Много от рисковите фактори за повторна исхемия 
са и рискови фактори за кървене

► Рискът от повторни исхемични инциденти 
намалява след първоначалното събитие (ОКС) 

► Общия риск за кървене при антитромботичната 
терапия е постоянен

► Ето защо при всеки пациент има теоретично 
оптимална продължителност на комбинираната 
терапия (DAPT и ОАК)

► Оптималната техника ( радиален достъп, опитен 
оператор и тн.) може да ограничи 
перипроцедурния риск



Индивидуализирано поведение



Заключение

► Поведението при пациентите с ПМ нуждаещи 
се от ПКИ е предизвикателство.

► Подхода при тези пациенти е индивидуален.
► Колкото по добре е оценен изходно пациента 

(CHADVASC, HASBLED, GRACE) толкова 
стратегията за антитромбозното лечение 
(комбинация от медикаменти и 
продължителност на приема) осигурява по 
добри резултати.
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