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ВЪВЕДЕНИЕ 

Стволът на лявата коронарна артерия (ЛКА) осигурява 84% от 

кръвоснабдяването на лявокамерния миокард при десен тип коронарна 

циркулация и 100% в случаите на ляв доминантен тип. Значимата стеноза 

на ствола на ЛКА е сериозно увреждане, което поставя голяма миокардна 

територия под риск, като се установява при 4–9% от пациентите, насочени 

за коронарна ангиография, и приблизително при 15% от пациентите със 

симптоматична исхемична болест на сърцето (ИБС). 

Нереваскуларизираната стволова стеноза се свързва с над 20% риск от 

смърт до една година и над 50% до 3 години.  

Най-честата причина за заболяване на ствола на ЛКА е 

атеросклерозата, която рядко е фокална и в 80% от случаите ангажира 

бифуркацията, като се простира от остиума към проксималните сегменти 

на лява предна низходяща артерия (ЛАД) и циркумфлексната артерия 

(Сх). В голям процент от случаите стволовата стеноза се придружава от 

наличие на атеросклеротични лезии дистално в трите коронарни артерии, 

т.е. наличие на придружаваща дву- или триклонова коронарна болест, и 

едва при 5% е изолирана стволова стеноза. 

Поставянето на диагнозата и оценката на клиничната значимост на 

стволовата лезия може да са предизвикателство. Въвеждането на 

селективната коронарна ангиография (СКАГ) през 60-те години на 

миналия век осигурява възможност за определяне на коронарния статус и 

риска при пациенти със стенокардна симптоматика. Въпреки че СКАГ е 

основен метод за оценка стенозата на ствола на ЛКА, съществуват някои 

ограничения и почти една трета от пациентите могат да бъдат погрешно 

класифицирани. В такива случаи се налагат допълнителни тестове и 

образни методики. 

Реваскуларизацията при пациенти със сигнификантна стволова 

стеноза значително подобрява тяхната прогноза. В края на 70-те и 

началото на 80-те години на XX век аорто-коронарния байпас (АКБ) се 

приема и утвърждава като стандарт за лечение в случаи на стеноза на 

ствола на ЛКА. Въпреки че достъпната локализация на стволовите лезии 
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е изкушаваща за интервенционалните кардиолози през този период, дълго 

време балонната ангиопластика в тази зона остава с клас III индикация в 

международните препоръки поради повишения риск от усложнения.  

С появата на стентовете започват да се правят изключения, но 

промените в препоръките настъпват едва след завършване на редица 

рандомизирани проучвания, сравняващи АКБ и перкутанната коронарна 

интервенция (ПКИ) при стволови стенози. Дългосрочните резултати от 

проучването SYNTAX, съчетани с пионерската работа на изследователите 

в проучването PRECOMBAT, променят позицията на стволовите 

перкутанни интервенции в европейските ръководства за реваскуларизация 

с препоръка за клас I или IIa при резултат от Syntax Score < 22 или между 

22 и 32. Разработени са няколко системи (скорове) за оценка на риска и 

взимане на решения за оптимална реваскуларизационна стратегия при 

пациентите с коронарна съдова болест със или без ангажиране на ствола. 

Най-широко използван е Syntax Score, въведен с едноименното проучване, 

който представлява сбор от ангиографски характеристики на лезиите на 

коронарните съдове за изразяване на цялостната анатомична сложност на 

патологията и избор на реваскуларизационна стратегия. Syntax Score е 

критерий за извличане на обективна информация от коронарната 

ангиограма единствено в контекста на техническите предизвикателства 

пред интервенционалния кардиолог.  

През годините е постигнато много в реваскуларизацията на 

пациенти със стволова стеноза, но остават много нерешени въпроси. 

Доказано е, че при нисък и интермедиерен Syntax Score перкутанното и 

хирургичното лечение имат сходни резултати. Пациентите с комплексна 

анатомия и триклонова коронарна болест имат по-добри резултати с АКБ, 

което се определя от по-високата честота на повторната реваскуларизация 

след ПКИ. Обобщен анализ на 11 рандомизирани проучвания, сравняващ 

АКБ с ПКИ при пациенти със стволова стеноза и пациенти с многоклонова 

болест, показва, че при пациентите с налична стволова лезия не се 

установява разлика в 5-годишната преживяемост при двата вида 

реваскуларизация, независимо от стойността на Syntax Score, за разлика 

от пациентите с многоклонова коронарна болест. Все още слабото място 
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на перкутанните интервенции остава рискът от развитие на рестеноза и 

необходимостта от повторна реваскуларизация.  

Всички тези резултати в световен мащаб се определят предимно 

от рандомизирани проучвания, където пациентите са строго селектирани, 

а такива пациенти са рядкост в ежедневната практика. Освен това в тези 

проучвания присъствието на нови генерации МИС е много малко. 

Използването на стентове в остиалния и средния сегмент на ствола вече 

се приема за стандартна процедура. По отношение на дисталната 

бифуркация коя е оптималната техника е предмет на дебат вече над 10 

години след първото публикуване на данните от проучването SYNTAX. 

Не на последно място, пациентите със стволова стеноза и придружаваща 

комплексна коронарна болест са много слабо представени в актуалните 

проучвания, въпреки че се срещат все по-често в ежедневната клинична 

практика. За тях, съгласно рандомизираните проучвания и 

международните ръководства, хирургията е единствена опция, но реално 

голяма част от тези пациенти отказват оперативно лечение или поради 

висок риск, след обсъждане с интердисциплинарен екип, са насочени за 

перкутанна интервенция, тъй като е належащо да бъдат 

реваскуларизирани и да се постигне пълна реваскуларизация, 

еквивалентна на възможностите на хирургичното лечение. Ефективността 

и безопасността на тази процедура в такива случаи от реалната клинична 

практика, особено с развитието на нови техники и рутинното използване 

на втора генерация МИС, е обект на широка дискусия и все още няма 

еднозначен отговор.  
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

1. Стволът на ЛКА има специфични анатомични характеристики, с 

което поставя различни предизвикателства пред перкутанната 

коронарна интервенция (ПКИ) в технически и клиничен аспект, а 

и често се придружава от допълнителна атеросклеротична болест 

дистално в коронарните съдове. 

2. Повечето рандомизирани проучвания и регистри представят 

резултати след ПКИ на ЛМ, сравнени с АКБ при пациенти с ниска 

или интермедиерна сложност на лезиите, като само в едно 

пациентите са третирани с 2-а генерация МИС. Всички останали 

проучвания и регистри включват пациенти с обикновени метални 

стентове и/или 1-а генерация МИС. Клиничните резултати на 

МИС от ново поколение, имплантирани в сложни анатомични и 

клинични сценарии, не са конкретно описани и коментирани в 

научната литература. 

3. Остава нерешен въпросът по отношение ефективността на ПКИ 

при пациентите с ЛМ и висока сложност на коронарната анатомия, 

които присъстват в проучвания предимно с обикновени метални 

стентове или 1-а генерация МИС, като резултатите са 

неблагоприятни, сравнени с хирургичното лечение.  

4. Няма установени достатъчни по обем и статистически достоверни 

данни по отношение на резултатите след ПКИ на ЛМ при 

пациенти с висока сложност на лезиите, третирани с 2-а генерация 

МИС, тъй като по една или друга причина тези пациенти или са 

изключени, или присъстват в много малък процент изобщо.  

5. ПКИ на ЛМ е извършена за първи път в България – 1994 г., в 

условие на спешност. До момента в българската литература има 

публикувани две пилотни съобщения с ретроспективно 

проследяване съответно на 12 и 47 пациенти с ПКИ на ЛМ с 

обикновени метални стентове и 1-а генерация МИС до 1 година. В 

международната литература също не се откриват достатъчно 

публикации по темата, за да могат да се направят достоверни 

изводи. 
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МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

Цел и задачи 

Целта на настоящото проучване е да се анализират клиничните, 

анатомичните и процедурните характеристики при пациенти с 

непротектирана стволова стеноза и придружаваща комплексна коронарна 

патология, при които е проведена перкутанната коронарна интервенция с 

имлантация на втора генерация МИС с оглед определяне ефективността и 

без-опасността на процедурата по отношение на ранна и отдалечена (2-

годишна) прогноза, както и установяването на предиктори за 

неблагоприятни големи събития.  

За изпълнение на определената цел си поставихме следните задачи:  

1.1. Дефиниране на групи след определяне сложността на коронарните 

лезии съгласно Syntax Score-I при изследвания контингент от серия 

пациенти с ПКИ на непротектирана стволова стеноза с втора 

генерация МИС.  

1.2. Анализ на демографските, клиничните, анатомичните и процедурните 

характеристики на пациентите в групите. 

1.3. Анализ на резултатите при двугодишно проследяване на пациентите 

по отношение на комбинирания показател за големи сърдечносъдови 

събития (МАСЕ) – обща смъртност, сърдечна смъртност, инсулт, 

повторна реваскуларизация на таргетната лезия в двете групи. 

1.4. Определяне и сравняване на времето до поява на първо голямо 

събитие в двете групи. 

1.5. Определяне на предиктори за МАСЕ след ПКИ на непротектирана 

стволова стеноза. 

1.6. Изработване на алгоритъм за провеждане на интервенционално 

лечение на пациенти с непротектирана стволова стеноза със/без 

придружаваща комплексна коронарна анатомия.  

Материал и методи 

От март 2013 г. всички пациенти с проведена интервенционална 

процедура на стволова стеноза в Клиника по кардиология на МБАЛ 

„Токуда болница“, София, са включени в регистър. За периода от 06.2013 

г. до 06.2018 г. са проведени 209 ПКИ на стволови лезии (протектирани и 
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непротектирани), като в настоящото проучването е анализирана серия от 

136 пациенти с перкутанна коронарна реваскуларизация на 

непротектирана стволова стеноза, които отговарят на предварително 

заложени критерии за включване и изключване. Решението за провеждане 

на ПКИ се взема при: 1) наличие на подходяща коронарна анатомия и 

подходящи за стентиране лезии; 2) възможност за прием на двойна 

антиагрегантна терапия за поне 6 месеца; 3) отказ от оперативно лечение 

– от самия пациент или след обсъждане от интердисциплинарен екип 

(интервенционален кардиолог, конвенционален кардиолог и 

кардиохирург). 

Критерии за включване и изключване от проучването 

Критерии за включване: 

– Ангиографски установена непротектирана стволова стеноза > 50% с 

един от следващите: 

– Възраст > 18 години; 

– Обективизирана исхемия, доказваща хемодинамичната значимост на 

стволовата лезия и на придружаваща 1-клонова, 2-клонова или 3-

клонова КБ или клиника на нестабилна ангина или остър коронарен 

синдром без СТ елевация; 

– Клинична и анатомична възможност за провеждане на ПКИ, след 

обсъждане с пациента и сърдечен екип; 

– Постигната е пълна коронарна реваскуларизация. 

Критерии за изключване: 

– СТЕМИ и/или кардиогенен шок; 

– Предшестваща ПКИ на ствола;  

– Предшестващ АКБ с функциониращи графтове към ЛАД или Сх;  

– Невъзможност за прием на двойна антиагрегантна терапия за < 3 

месецa; 

– Предстояща оперативна интервенция в следващите 3 месеца;  

– Бременност и кърмене; 

– Коморбидитет с очаквана продължителност на живота < 6 месеца; 

– Ангиографски изключващи критерии: 
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– стволова стеноза < 50%, референтен диаметър на 

третираните съдове < 2,25 mm и > 5 mm. 

Дизайн на проучването 

Проучването е проспективно и е изградено по следния начин:  

Формиране на групи 

При всички пациенти, включени в изследването, е проведена 

селективна коронарна ангиография (СКАГ), като анатомичната сложност 

на лезиите се оценява с алгоритъма на Syntax Score системата, въз основа 

на което пациентите се разделят в две групи и при пациентите е постигната 

пълна реваскуларизация.  

Групи пациенти (фиг. 1):  

– Изследвана група: включва 53 пациенти с непротектирана 

стволова стеноза и Syntax Score ≥ 32, обозначавана в таблици и 

схеми с „SS ≥ 32“; 

– Контролна група: включва 83 пациенти с непротектирана стволова 

стеноза и Syntax Score < 32, обозначавана в таблици и схеми с 

„SS < 32“. 

 
            Фигура 1. Дефиниране на групите в проучването  

 

Предпроцедурна подготовка 
При всички пациенти в двете групи е определен сърдечносъдов рисков 

профил, който включва: 

– Затлъстяване – определя се BMI; при BMI ≥ 25 пациентът е с 

наднормено тегло; при BMI ≥ 30 пациентът е със затлъстяване;  

– Артериална хипертония – новооткрита или с давност и 

предшестващ прием на антихипертензивни медикаменти; 
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– Захарен диабет – новооткрит или с предшестващ прием на 

медикаменти;  

– Дислипидемия – новооткрита (общ холестерол ≥ 4,5 mmol/l, LDL ≥ 

2,5 mmol/l, триглицериди ≥ 1,7 mmol/l, HDL ≤ 1,2 mmol/l при жените 

и ≤ 1 mmol/l при мъжете) или редовен прием на хиполипемична 

терапия; 

– Тютюнопушене – активност или с давност – >20 цигари дневно; 

– Предшестващ МИ;  

– Предшестваща интервенция – ПКИ, АКБ 

При всички пациенти в двете групи са взети под внимание 

следните придружаващи заболявания: предсърдно мъждене; ХБЗ – 3b 

стадий (GFR <40 ml/min/1,75m²); ХАНК; мозъчносъдова болест; ХОББ.  

Изходно и постпроцедурно се записва ЕКГ в покой на всички 

пациенти, като се извършва стандартна ЕКГ в 12 отвеждания, изследват 

се пълна кръвна картина, ензими за миокардна некроза (СРК, МВ фракция 

на СРК и тропонин I/hsTnI), липиден профил, кръвна захар, остатъчни 

азотни тела (урея и креатинин), електролити. При необходимост тези из-

следвания се проследяват системно след процедурата контролно и за 

отчитане на перипроцедурни усложнения.  

При всички пациенти е проведено ехокардиографско изследване в 

покой за оценка на глобалната функция на сърцето, сегментната кинетика, 

лявокамерната фракция на изтласкване, състоянието на клапния апарат, 

десни кухини, наличие на перикарден излив. Използват се стандартните 

позиции и означения. Лявокамерната функция се определя като нормална 

при ФИ на ЛК ≥ 50%; умерена ЛК дисфункция при ФИ 35–50% и тежка 

ЛК дисфункция при ФИ < 35%.  

Обективизиране на исхемия е извършено с ЕКГ работна проба, 

стрес-ехокардиография или миокардна сцинтиграфия по утвърдени, 

общоприети протоколи. Работна проба не е провеждана при пациентите с 

декомпенсирана застойна СН, както и при пациентите с остър коронарен 

синдром.  

При всички пациенти, включени в проучването, е проведена 

селективна коронарна ангиография (СКАГ) на лява и дясна коронарна 
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артерия (фиг. 2), която се осъществява с помощта на диагностични 

катетри, най-често брахиален (при радиален достъп), и Judkins Left (JL) и 

Judkins Right (JR) с подходящ размер при феморален достъп.  

 

    А            Б   

Фигура 2. СКАГ на лява коронарна артерия (А) и дясна коронарна артерия (Б)  

Използвани са както стандартни проекции за визуализиране на 

всички сегменти на коронарните съдове, така и допълнителни проекции, 

даващи максимално точна информация за конкретната лезия. За 

обозначаване на коронарните съдове и анатомичните им сегменти е 

използвана 15-сегментната класификация, възприета от Американската 

сърдечна асоциа-ция (фиг. 3). 

 

Фигура 3. 15-сегментен модел на коронарното дърво съгласно АНА 

Сигнификантността на лезиите се определя визуално или с QCA.  

 Сигнификантна стволова стеноза се определя като стеноза 

с > 50% стеснение на лумена; 
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 Коронарна болест се определя като едноклонова, двуклонова 

или триклонова при наличие на стеноза > 70% на 1, 2 или 3 от 

големите коронарни артерии (ЛАД, Сх, ДКА), различна от ЛМ 

лезията, т.е. лезии на ЛАД и Сх над 10 mm от остиумите. 

Калкулирането на Syntaх Score е провеждано, следвайки изискванията на 

алгоритъма, посочени в сайта www.syntaxscore.com (фиг. 4).  

 

Фигура 4. Сегментен модел и тип циркулация при изчисляване на Syntaх Score 

(www.syntaxscore.com) 

Алгоритъмът за оценка на коронарната патология съгласно Syntax 

Score се състои от дванадесет основни въпроса, като първите три 

определят типа коронарна циркулация, общия брой лезии и засегнатите от 

лезия-та съдови сегменти. Максималният брой разрешени лезии е 

дванадесет и всяка се номерира от 1 до 12, като може да включва един или 

повече сегменти. В този случай всеки участващ сегмент на съда допринася 

за оценката на лезията. Няма ограничение в броя на участващите сегменти 

на лезия. Последните девет въпроса се отнасят до неблагоприятни 

характеристики на лезията (напр. наличие на бифуркации, хронични 

тотални оклузии, тромби, калциноза, дифузни промени) и се повтарят за 

всяка лезия. Например за хронична оклузия давността > 3 месеца, заоблена 

проксимална шапка, наличие на страничен клон, по-голям от 1,5 mm в 

диаметър, всеки един от тези показатели прибавя към скора по една точка. 

Крайният резултат варира от 0 до повече от 60 при много сложна 

коронарна анатомия. Калкулирането на Euro Score е провеждано, 

http://www.syntaxscore.com/
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следвайки изискванията на алгоритъма, посочени в сайта www.eu-

roscore.org, като са отразени всички срещани при съответния пациент 

показатели. 

Процедурни особености 

Интервенциите на ствола на ЛКА обикновено са планови и не се 

извършват незабавно („ad hoc“), за да има възможност за задълбочено 

анализиране и подготовка, обсъждане с пациента за евентуалните рискове 

от усложнения и не на последно място – минимизиране на количеството 

контраст и скопичното време. В някои случаи обаче „ad hoc“ ПКИ е 

вариант, особено при пациенти с остър коронарен синдром.  

Съдовият достъп е стандартно феморален или радиален. Обичайно 

използваните водещи катетри са: EBU (Extra Back Up) и Judkins Left (JL). 

Диаметърът и размерът на водещия катетър се определят от оператора. 

Минималният използван диаметър на водещ катетър за таргетния съд е 6 

френча (F) или 2 mm. През стенотичните участъци се преминава 

обикновено със стандартни 0,014" водачи, които се пласират обикновено 

в двата клона на ЛКА (ЛАД и Сх), като позицията на водача в лумена на 

съда се верифицира да бъде максимално дистално от стенозата. При 

остиални стволови стенози може да се използва един водач. При наличие 

на бифуркационни лезии дистално от ствола се пласира 3-и водач по 

преценка на оператора.  

Първо се третират дисталните лезии, последна се третира стволовата 

стеноза. Изключение се прави при критична остиална или 

остиопроксимална ЛМ стеноза, която затруднява пласирането на водещия 

катетър и/или предизвиква значителна симптоматика при пациента. 

Подготовка на коронарните лезии се осъществява стандартно и по 

преценка на оператора с балонна предилатация. Те се пласират и 

позиционират на мястото на лезията с помощта на заснемане след 

селективно инжектиране на контрастната материя, с техника, използвана 

при стандартна ПКИ. При изразена калциноза на съдовете и лезиите по 

преценка на оператора се използва ротаблация с цел модификация на 

плаките за постигане на по-нататъшна адекватна дилатация на съда. 

http://www.euroscore.org/
http://www.euroscore.org/
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Поставянето на коронарния/те стент/ове се извършва по общоприета 

технология. След определяне диаметъра на съда и дължината на 

засегнатия участък се избира подходящият размер стент, с необходимите 

размери. Използвани са само 2-а генерация МИС, излъчващи съответно 

еверолимус (XIENCE; Abbott Vascular; SYNERGY™ Boston Scientific); 

биолимус (ORSIRO, Biotronik AG); зотаролимус (RESOLUTE, Medtronic); 

сиролимус (ULTIMASTER, Terumo).  

При третиране на дистален ствол са използвани стандартни 

бифуркационни техники в зависимост от комплексността на лезията. 

Едностентова (provisional) техника e предпочитана при наличие на 

недоминантен страничен клон или липса на болест в остиума на 

страничния клон (фиг. 5). След имплантиране на стент в основния клон 

проксималната оптимизираща техника (POT) позволява реконструкция на 

първоначалната анатомия на бифуркацията и улеснява смяната на водача 

в страничния клон. След POT може да се извърши финална kissing 

техника, провеждана по преценка на оператора.  

 
         Фигура 5. Едностентова (рrovisional) техника 

Двустентова техника е използвана при наличие на голям 

страничен клон с ангажиране на остиумите и разпростиране на 

атеросклеротичните лезии по протежение на проксималните сегменти на 

ЛАД и Сх. Използваните двустентови техники в настоящото проучване са 

съобразени със стандартните протоколи за изпълнение и включват mini-

crush, culotte, TAP и SKS (фиг. 6). 
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Фигура 6. Използвани видове двустентови техники: TAP – T; SKS – simultaneous 

kissing stents 

При всички двустентови техники е провеждана предилатация с 

балони с високо налягане към главния и страничния клон с цел подготовка 

на лезията и постигне на пълна експандираност на стента. POT се прилага 

на различни етапи в зависимост от техниката. Kissing балонна инфлация е 

задължително да бъде провеждана при всички двустентови техники, 

следвана от финална (повторна) POT за коригиране на проксималната 

деформация на стента. В края на всяка процедура е отчетено общо 

процедурно време, скопично време, количество контраст, DAP, отразени 

в катетеризационния протокол. Радиалните интродюсери се отстраняват 

непосредствено след края на интервенцията, а феморалните – няколко 

часа по-късно след излъчване на апликирания хепарин, документирано с 

изследване на активираното парциално тромбопластиново време, чиято 

стойност, за безопасно отстраняване на феморалния интродюсер, трябва 

да е под 30 секунди. 

Ангиографски критерии за успешна ПКИ са: остатъчна < 10% 

стеноза и ТIMI 3 кръвоток дистално в съда. Образни и функционални 

методики – IVUS и FFR са използвани по преценка на оператора.  
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При всички пациенти е спазен единен протокол за 

антитромботична и антикоагулантна терапия:  

– Предпроцедурно –– натоварваща доза с P2Y12 инхибитор 

(клопидогрел – 300 мг, или тикагрелор 180 мг, при пациенти с 

ОКС) + АСК 100 мг (ако не приема редовно, се натоварва с 300 

мг); 

– Интрапроцедурно – 100 Е/кг нефракциониран хепарин болус ин-

травенозно; 

– Постпроцедурно – поддържаща доза P2Y12 инхибитор 

(клопидогрел – 75 мг/дн, или тикагрелор 2 х 90 мг/дн) + АСК 100 

мг за 1 година;  

– IIbIIIa рецепторни антагонисти се използват само по преценка на 

оператора. 

Дефиниране на крайните цели и проследяване  

Като първични крайни цели са определени честота на комбинирания 

показател за големи сърдечносъдови събития (МАСЕ) = смърт по всяка 

причина (т. нар. обща смъртност)/сърдечна смърт/инсулт/повторна 

реваскуларизация на таргетната стволова лезия при 2-годишно 

проследяване и време до поява на първо голямо събитие (MACE). Като 

вторична крайна цел дефинирахме определяне на предиктори за МАСЕ 

след ПКИ на ствол на ЛКА. 

Пациентите са проследени две години след процедурата с контролни 

прегледи, извършвани в болничната амбулатория на първия и в периода 

трети-шести месец, и по телефона на 12 и 24 месец, като се отчитат 

показателите обща смъртност, сърдечна смърт, мозъчен инсулт, повторна 

реваскуларизация. При всички пациенти е спазен един и същи 

постпроцедурен протокол по отношение на приложението на ДААТ и 

антикоагулантна терапия пред-, пери- и постпроцедурно. Данните на 

всички пациенти са регистрирани в индивидуални протоколи. 

Статистически методи  

Дескриптивна статистика 
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– Количествените променливи са представени чрез обобщаващите 

статистически – средна аритметична (Mean), медиана (Median), 

стандартно от-клонение (SD); 

– За обобщаване на резултатите при категорийните променливи са използ-

вани абсолютни (n) и относителни (%) честоти. 

Тест на Колмогоров-Смирнов при една извадка (One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov test).  

Хи-квадрат тест (Chi-square test) или точен тест на Фишер (Fisher’s 

exact test). 

Тест на Макнемар (McNemar Test). 

T-тест при две независими групи (Independent-Samples t-test). 

Непараметричен тест на Ман-Уитни (Mann-Whitney test) при 

сравняване на две независими групи. 

Бинарна логистична регресия (Binary Logistic Regression). 

Анализ на Каплан-Майер (Kaplan-Meier analysis). 

Log Rank test. 

Кокс регресия (Cox regression).  

ROC (Receiver Operating Characteristic Analysis) анализ. 

Приетото критично ниво на значимост е α = 0,05. Съответната 

нулева хипотеза се отхвърля, когато p стойността (p-value) е по-малка от 

α. За обработка на данните от проучването е използван специализираният 

статистически пакет SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

версия 16.0. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО  

Предпроцедурни характеристики 

Възраст и пол 

Средната възраст на пациентите от изследваната популация е 

66,69 ± 11,43 години. В контролната група пациенти със Syntax Score < 32 

(обозначавана в таблици и схеми със „SS < 32“) средната възраст е 65,96 ± 

11,50 години, а в изследваната група, пациенти със Syntax Score ≥ 32 

(обозначавана в таблици и схеми с SS ≥ 32) е 67,83 ± 11,32 години, като по 
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този показател двете групи не се различават значимо [t(134) = 0,929, 

p = 0,355]. 

Сред пациентите преобладава мъжкият пол (мъже – 93 (68,4%), 

жени – 43 (31,6%)). Разпределението на мъжете и жените в двете групи е 

представено на фигура 8. Въпреки че се установява малко по-голямо 

присъствие на жени в групата с SS < 32 (35% срещу 26%), за разлика от 

мъжете (съответно 65% срещу 75%) не се установява значима разлика в 

разпределението по полове в двете групи [χ²(1) = 1,08, p = 0,297] (фиг. 7). 

 

 

Фигура 7. Разпределение на пациентите по полове в двете групи 

Диагностиката и показанията за реваскуларизация на пациентите са 

извършени според предварително приетия протокол. 

Рискови фактори 

В проучването са разгледани девет рискови фактора, като процент-

ното им разпределение в групите е представено на фигура 8. Сборът от 

процентите на рисковите фактори е по-голям от сто поради факта, че 

болшинството от изследваните имат повече от един рисков фактор. Най-

голям е делът на пациентите с артериална хипертония (94,1%) и 

дислипидемия (82,4%), следвани от тютюнопушене (45,6%), предшестващ 

МИ (42,6%), предшестваща ПКИ (50,0%), захарен диабет (37,5%) и 

затлъстяване (30,1%). С представяне под десет процента са ИЗЗД в двете 

групи и предшестващ АКБ в групата с SS < 32. Не се установява значима 

разлика по отношение на честотата на рисковите фактори в двете групи.  
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Фигура 8. Разпределение на рисковите фактори в изследваните групи 

Придружаващи заболявания 

В проучването са разгледани и включени в анализа пет 

придружаващи заболявания (фиг. 9), които имат доказано влияние върху 

преживяемостта. Не се установява разлика по отношение честотата на 

коморбидността в двете групи.  

 
Фигура 9. Разпределение на придружаващите заболявания в изследваните групи 

Пациентите с ХБЗ са 11%, от които с напреднала бъбречна 

дисфункция (GFR < 40 ml/min/1,75m²) са 6,6%. Въпреки че има известен 

тренд за по-висок процент в групата с SS < 32, не се установява значима 
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връзка между напредналата бъбречна недостатъчност и комплексността 

на анатомията [χ²(1) = 0,13, p = 0,720] (фиг. 10). 

 

Фигура 10. Честота на хронична бъбречна недостатъчност с GFR < 40 ml/min/1, 

75 m² в групите 

Клинична изява 

По отношение на клиничната презентация двете групи са 

равнопоставени [χ²(1) = 0,03, p = 0,868], като преобладават пациентите с 

нестабилна ангина (72,8% за цялата популация) (табл. 1). 

Таблица 1. Разпределение на клиничната презентация в групите 

Клинична 

презентация  
  

Syntax Score 

< 32 

Syntax Score 

≥ 32 
Общо p 

НАП 
Брой 60 39 99 

0,868 
% 72,3% 73,6% 72,8% 

САП 
Брой  23 14 37 

% 27,7% 26,4% 27,2% 

 

Лявокамерна систолна функция 

Средната ФИ на ЛК (главен показател за лявокамерната систолна 

функция) в изследваната популация е 56,18% ± 9,71. Установява се 

значима разлика между двете групи – съответно за групата с SS < 32 ФИ 

на ЛК е 57,77% ± 8,16, а за изследваната група е 53,70% ± 11,38. [t(134) = 

2,420, p = 0,017] (фиг. 11), като пациентите с SS ≥ 32 са с по-ниска ФИ на 

ЛК. 
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Фигура 11. Лeвокамерна систолна функция в двете групи 

Медикаментозна терапия 

Оптималната медикаментозна терапия (ОМТ) на пациентите в 

популацията включва основните групи антиисхемични и 

антихипертензивни медикаменти. Честотата на приема на калциеви 

антагонисти е значимо по-висока в групата с комплексна анатомия (р = 

0,002). Антиагрегантната терапия е представена от ацетилсалицилова 

киселина (АСК) и P2Y12 антагонистите клопидогрел и тикагрелор. 

Честотата на прием на АСК е 98,5% в популацията, като само двама 

пациенти от групата с SS < 32 не приемат (р = n/a). По отношение приема 

на P2Y12 антагонистите клопидогрел е използван в 66,9% (съответно 

73,5% за SS < 32 и 56,6% за SS ≥ 32, р = 0,041), а тикагрелор в останалите 

33,1% е предпочитан в групата с висок SS (съответно 43,3% срещу 26,5% 

за SS < 32, р = 0,041). Oбщо 20,6% (28/136) от пациентите са и на 

перорална антикоагулантна терапия по редица причини, най-често заради 

ПМ (26,5% и 11,3%, р = 0,033). 

Euro Score 

Средният Euro Score при пациентите с ЛМ интервенция в нашето 

проучване е 2,61 ± 4,19 (0,50–34,42,) при медиана 1,22. В контролната 

група съответно при медиана 1,02 средната стойност на Euro Score e 2,14 ± 

3,43 (0,50–25,63), а в изследваната при медиана 1,59 е 3,35 ± 5,10 (0,55–

34,42), като достига степен на значимост (р = 0,054) (фиг. 12). 
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Фигура 12. Euro Score в групите 

Като цяло в общата група пациенти преобладават тези с нисък 

Euro Score (68,4%). При 21,3% се установява интермедиерен Euro Score и 

при 10,3% Euro Score е над 6. В контролната група преобладават 

пациентите с Euro Score 1–2, докато в изследваната (SS ≥ 32) процентът на 

пациентите с интермедиерен и висок оперативен риск е по-висок и достига 

степен на сигнификантност (р = 0,023) (фиг. 13). 

 

Фигура 13. Разпределение степените на Euro Score в групите  

Анатомични и процедурни характеристики 

 

Syntax Score  

Средният SS в общата група е 26,3 ± 10,09 (11–58,5) при медиана 

24,00. В контролната група съответно е 19,71 ± 5,41(11–31) при медиана 

20,00, а в изследваната е 36,61 ± 6,35 (32–58,5) при медиана 34,00.  

Локализация на лезията в ствола 

Според локализацията си лезиите на ствола са обособени в два 

варианта в зависимост от това дали се включва бифуркацията на 
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дисталния ствол. Първият е съответно остиум и шафт, а другият при 

ангажиране на дисталната бифуркация. При 26 пациента (19,1%) лезията 

на ствола е дифузна, с атеросклеротични промени във всичките му 

сегменти. Дисталният ствол е ангажиран в 86,8% от случаите. Очаквано 

честотата на засягане на дистален ствол в групата с SS ≥ 32 е 

сигнификантно по-висока (96,2% срещу 80,7% за контролната група  χ²(1) 

= 6,77, р = 0,009) (фиг. 14). 

          

Фигура 14. Честота на засягане на дистален ЛМ в групите 

Регистрирани са общо 7 варианта на лезиите на дисталния ствол 

съобразно Медина класификацията. Най-често срещаните са съответно 

Медина 010 в 27,9% от случаите (в групата с SS < 32 – 36,1% срещу 15,1% 

в групата с SS ≥ 32) и Медина 111 в 28,7% от случаите (съответно 19,3% 

срещу 43,4%) (р < 0,001) (фиг. 15). 

               
Фигура 15. Разпределение на най-често срещаните некомплексни и комплексни 

типове бифуркации в групите 



 

22 
 

  

Третиране на допълнителни съдове 

В 78,7% от случаите в хода на ЛМ интервенцията е третиран и друг 

съд с цел постигане на пълна реваскуларизация. В контролната група съд, 

различен от ЛМ, е дилатиран в 65,1% от случаите, а в изследваната група 

в 100% от случаите [χ²(1) = 23,537, p < 0,001] (фиг. 16). 

 

Фигура 16. Разпределение на пациентите в зависимост от броя допълнително 

третирани съдове 

В групата с SS ≥ 32 няма пациенти без засягане на друг съд, което 

е обяснимо. Установява се значима връзка между групите и броя 

допълнително третирани съдове [χ²(3) = 35,196ᵃ, p < 0,001], както и между 

това кой съд е третиран и групите се установява само за ЛАД и Сх, За РИМ 

и ДКА връзката не достига степен на значимост (съответно χ²(3) = 3,27, p 

= 0,071 и χ²(4) = 2,83, р = 0,093). 

 

Анатомични особености на стволовата лезия 

По отношение на средния диаметър на коронарните съдове ЛМ, 

ЛАД и Сх не се установява значима разлика в медианите (съответно р = 

0,362, р = 0,580 и р = 0,409). При определяне на средната дължина на ЛМ 

лезията се установява значима разлика в медианите между групите – 

16,41 ± 4,74 при медиана 16,00 за контролната група и съответно 20,40 ± 

4,65 с медиана 20,00 в изследваната група (р < 0,001) (фиг. 17). 
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Фигура 17. Медиани на средната дължина на ЛМ лезията в групите 

Наличието на умерена или тежка калциноза и ангулация на 

бифуркацията < 70° са показатели, които са нормално разпределени в 

двете групи и по-често се свързват с групата с висок SS (фиг. 18). 

                  

Фигура 18. Разпределение на пациентите в зависимост от наличието на умерена 

или тежка калциноза и бифуркационен ъгъл < 70 в групите 

Достъп и водещи катетри 

Интрапроцедурно са използвани основно два съдови артериални 

достъпа – феморален и радиален. Установява се значима връзка между 

групите и използвания съдов достъп, изразяващ се в по-честото прилагане 

на феморален достъп в групата с SS ≥ 32 (73,6%) сравнено с групата с 

SS < 32 (53,0%) [χ²(1) = 5,76, p = 0,016] (фиг. 19). 
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Фигура 19. Разпределение на съдовия достъп в групите 

Подобна зависимост се установява по отношение на използвания 

диаметър водещи катетри, като в групата с комплексна патология 

преобладава използването на водещи катетри с по-голям диаметър на 

лумена (7F). Разпределението съответно е 51,5% в контролната и 73,6% в 

изследваната група [χ²(1) = 6,41, p = 0,011]. По отношение на вида и 

размера (номера) водещ катетър се установява предоминантно използване 

на водещ катетър тип EBU, свързващ се с по-добра стабилност и опора, 

които осигурява, с размер на кривката 3,5 в 53,7% от случаите, следван от 

ляв водещ катетър тип Judkins с размер на кривката 3,5 в 30,1% от 

случаите. Не се установява зависимост между тези два основно 

използвани катетъра и сложността на коронарната анатомия, представена 

нагледно на таблица 4 съответно за JL 3,5 [χ²(1) = 1,30, p = 0,254] и за EBU 

3,5 [χ²(1) = 1,57, p = 0,210].  

Техника на стентиране  

В проучването преобладава използването на едностентова техника 

при третиране на стволовите лезии и в 19,8% от случаите е използвана 

двустентова за сметка предимно на групата с SS ≥ 32. Разпределението на 

едностентовата и двустентовата техники в групите e представено на 

фигура 20. 
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Фигура 20. Разпределение честотата на едностентова и двустентова техника 

в групите 

От двустентовите най-често е прилагана е minicrush техниката 

(70,4%), следвана от ТАР (14,8%) и culotte (11,1%). Само в един случай е 

използвана симултанна кисинг стент техника (SKS). Не се установява 

значима разлика между групите в прилаганите техники. 

Диаметър и дължина на стентовете 

Средният диаметър на стента, имплантиран от ЛМ към ЛАД в 

двете групи, е 3,33 ± 0,54 mm при медиана 3,50 (р = 0,988), а от ЛМ към 

Сх – 2,91 ± 0,37 mm (р = 0,179). Средната дължина на стента от ЛМ към 

ЛАД е 25,42 ± 9,39 mm при медиана 26, а от ЛМ към Сх – 26,24 ± 7,72 mm 

при медиана 26. Значима разлика се установява в медианите на средната 

дължина на стента от ЛМ към ЛАД съответно 24 за групата с SS < 32 и 28 

за групата с SS ≥ 32 (р < 0,001), както и в общата стентирана дължина на 

ЛМ лезията (р < 0,001) (фиг. 21).  
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Фигура 21. Средна дължина на стента в ЛМ/ЛАД в групите 

По отношение на среден брой стентове и общата стентирана 

дължина на всички лезии се установява също сигнификантна разлика 

между двете групи. Съответно за контролната група стойностите са 1,94 ± 

0,98 броя стентове на пациент при медиана 2 и обща стентирана дължина 

45, 88 ± 27,19 mm при медиана 42, а за изследваната група – 3,21 ± 1,21 

стента средно на пациент, медиана 3 и обща стентирана дължина 

87,57±34,91mm, медиана 84 (р < 0,001 и за двата показателя). 

Предилатация и подготовка на лезиите  

При 49 (36%) от наблюдаваните пациенти е извършено директно 

стентиране, с по-голяма честота в групата с по-малко комплексна 

анатомия (SS < 32) – 45,8% срещу 20,8% за група с SS ≥ 32 [χ²(1) = 8,79, р 

= 0,003]. В останалите случаи е извършена предилатация към ЛАД и/или 

Сх в зависимост от техниката. Предилатация към ЛАД и Сх е провеждана 

по-често в групата с SS ≥ 32 сравнено с контролната група – съответно 

79,2% срещу 57,8% за ЛАД [χ²(1) = 6,627, р = 0,010] и 35,8% срещу 14,7% 

за Сх [χ²(1) = 7,77, р = 0,005]. В 89% от случаите са използвани балони за 

високо налягане, съответно 79,6% в групата с SS < 32 и 100% в групата с 

SS ≥ 32 [χ²(1) = 9,63, р = 0,002]. По отношение на средния диаметър на 

използваните за предилатация балони от ЛМ към ЛАД, както и тяхната 

дължина не се наблюдава значима разлика в групите. В контролната група 

средният диаметър е 2,56 ± 0,56 mm с медиана 2,50, а в изследваната 

съответно 2,61 ± 0,29 mm с медиана 2,50 (р = 0,782); средната дължина 
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16,27 ± 4,48  mm с медиана 15,0 за група SS < 32 и 16,67 ± 3,55 mm с 

медиана 15 за група SS ≥ 32 (р = 0,64). Наблюдава се значима разлика в 

упражняваното налягане за предилатация на лезиите съответно 15,80 ± 

4,01 атмосфери с медиана 16 за SS < 32 срещу 17,95 ± 2,91 атмосфери с 

медиана 20 (р = 0,006). 

При предилатация на лезиите от ЛМ към Сх средният диаметър на 

използваните балони е 2,25 ± 0,67 mm с медиана 2,50, като не се 

установява значима разлика между групите (2,06 ± 1,01 mm за SS < 32 

съответно 2,38 ± 0,21 mm за SS ≥ 32, р = 0,286). При средна дължина на 

балоните 15,94 ± 5,52 mm, медиана 15,00 също не се наблюдава значима 

разлика между групите (13,54 ± 6,77 mm за SS < 32 и 17,58 ± 3,86 mm за 

SS ≥ 32, р = 0,074), както и при упражняваното налягане – 15,72 ± 5,42 

атмосфери, медиана 16 (14,92 ± 7,64 атм за SS < 32 и 16,26 ± 3,30 атм за 

SS ≥ 32, р = 1,000). Ротаблация с цел модификация на стволовата плака е 

използвана при 6 пациента (4,4%) само в групата с висок SS (11,3% (6/53)) 

(р = 0,003). 

 

Постдилатация и оптимизиране на резултата 

Постдилатация от ЛМ към ЛАД е проведена в 97,8% от случаите, 

без разлика в групите (р = n/а). Средният диаметър на балона, използван 

за постдилатация в общата популация е 3,54 ± 0,62 mm, съответно 3,65 ± 

0,73 mm за SS < 32 и 3,37 ± 0,33 mm за SS ≥ 32 (р = 0,005). По отношение 

на средната дължина (14,32 ± 4,19 mm общо за групите) в контролната 

група са използвани по-къси балони – 13,31 ± 3,93 mm, а в изследваната – 

15,87 ± 4,14 mm (р < 0,001). Не се установява разлика по отношение на 

упражняваното налягане за оптимизиране на резултата и апозиране на 

стента (18,01 ± 2,74 атм за SS < 32 и 17,02 ± 3,04 атм за SS ≥ 32 (р = 0,108)). 

Постдилатация от ЛМ към Сх е проведена в общо 19,9% от случаите, като 

значимо по-често в SS ≥ 32 групата (30,2% сравнено с 13,3% в SS < 32 

групата, р = 0,016) поради по-голямата честота на стентиране на Сх в нея. 

Във всички случаи са използвани балони за високо налягане. Средният 

диаметър на балоните е 2,83 ± 0,3 8mm, a средната дължина 14,89 ± 
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3,73 mm. И тук се повтаря тенденцията за използване на по-дълги и с по-

малък диаметър балони в изследваната група, съответно по отношение на 

диаметър 3,02 ± 0,42 mm за SS < 32 групата и 2,70 ± 0,29 mm за SS ≥ 32 

групата (р = 0,044); по отношение на дължината – 13,09 ± 3,27 mm 

сравнено с 16,13 ± 3,61 mm (р = 0,019) (фиг. 29). Не се установява разлика 

по отношение на упражняваното налягане (17,36 ± 2,87 атм сравнено с 

16,19 ± 3,27 атм, p = 0,333).  

Техниката на проксимална оптимизация (РОТ) след стентирането 

на ствола е проведена в 88,2% от случаите, като се установява значимо по-

често прилагане в изследваната група с SS ≥ 32 [χ²(1) = 5,34, р = 0,021]. 

Разпределението по групи е представено на фигура 22.  

     

Фигура 22. Разпределение приложението на техниката на проксимална 

оптимизация (РОТ) в групите 

Не се установява значима разлика по отношение характеристиките 

на балона за РОТ в двете групи – диаметър, дължина, налягане (р = 0,130; 

р = 0,371; р = 0,840) (фиг. 41). 

Kissing техника е проведена в 45,6% от случаите и разпределение-

то по групи е представено на фигура 32, като не се установява значима 

връзка между честотата на прилагане на техниката и групите [χ² (1) = 1,00, 

р = 0,316] (фиг. 23). 
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Фигура 23. Разпределение приложението на kissing балонната техника в групите 

Установява се по-голяма честота на използване на стандартни 

балони за главния съд за изпълнение на kissing техниката вместо балони 

за високо налягане в SS ≥ 32 групата (47,1% срещу 20,9% [χ²(1) = 6,99, р = 

0,008]. По отношение на средния диаметър на балона, използван за kissing 

в основния съд (2,73 ± 1,34 при медиана 3,50 за SS < 32 и 3,35 ± 0,39 при 

медиана 3,50 за SS ≥ 32 (р = 0,074)) и упражняваното налягане (10,07 ± 

10,16 и съответно 11, 54 ± 2,74 при медиана 12 и за двете групи (р = 0,747)), 

не се установява значима разлика в групите. Но и тук се установява по-

голяма дължина на използваните балони за основния съд в изследваната 

група с SS ≥ 32 – 15,81 ± 3,48 mm сравнено с другата група 11,84 ± 6,68 mm 

(р = 0,014). 

За страничния клон се установява равнопоставено използване на 

стандартни балони и балони за високо налягане в двете групи [χ²(1) = 0,01, 

р = 0,937]. Не се установява значима разлика по отношение 

характеристиките на балона в страничния клон за изпълнение на kissing 

техника в двете групи – диаметър, дължина, налягане (р = 0,060; р = 0,591; 

р = 0,580). Финален POT е проведен в 41,9% от случаите, като не се 

установява значима разлика между групите (съответно 37,3% за SS < 32 

групата и 49,1% за SS ≥ 32 групата [χ²(1) = 1,82, р = 0,177]. Средният 

диаметър на балоните е 3,55 ± 1,38 mm, средната дължина – 8,88 ± 4,10 

mm и средното упражнено налягане – 15 ± 6,15 атмосфери. По отношение 

на диаметъра и упражняваното налягане – не се установява значима 

разлика (р = 0,333 и съответно р = 0,322), но по отношение на дължината 
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се установява използване на по-дълги балони при SS ≥ 32 групата – 10,42 

± 2,73 mm срещу 7,85 ± 4,55 mm за SS < 32 (р = 0,033). 

В настоящото проучване IVUS е използван предимно с цел 

оптимизиране на крайния резултат в 61% от случаите, като няма значима 

разлика между групите (62,7% срещу 58,5% [χ²(1) = 0,24, р = 0,628]). 

Обективизираната с IVUS минимална стентирана площ (MSA) след ПКИ 

на стволова лезия в проучването е 11,19 ± 2,48 mm² при медиана 10,65. В 

групата с SS < 32, постигнатата MSA е 11,44 ± 2,67 mm², медиана 10,70, а 

в групата с SS ≥ 32 е 10,79 ± 2,11 mm², медиана 10,50 (р = 0,301). Въпреки 

известен тренд за постигане на по-голям лумен в остиума на ЛАД в SS ≥ 

32 групата (7,60 ± 1,42 mm², медиана 7,40, срещу 7,49 ± 1,62 mm², медиана 

7,25), разликата не достига статистическа значимост (р = 0,659). 

Процедурни показатели, процедурен успех, усложнения 

При всички пациенти са анализирани следните процедурни 

показатели: общо процедурно време, скопично време, количество 

контраст, ДАП и апликиран нефракциониран хепарин. При разглеждане 

на разпределението им в групите се наблюдават значими разлики в 

средните стойности, както и в медианите на съответните показатели (фиг. 

23). 

 

А     Б   
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В      Г  

                     Д  

Фигура 23. Представяне на резултатите на процедурните показатели: А) общо 

процедурно време; Б) скопично време; В) количество контраст; Г) DAP и Д) 

апликиран нефракциониран хепарин (heparin) 

Интрааортна балонна помпа е използвана само при двама 

пациенти с превантивна цел (по един от всяка група), но предвид малкия 

брой резултатът не подлежи на статистическа обработка и не е включен в 

анализа. IIbIIIa рецепторни антагонисти са прилагани по усмотрение на 

оператора при 12 пациента (8,8% от случаите) и въпреки по-честото 

приложение в контролната група (12%), сравнено с изследваната (3,8%), 

не се доказа значима връзка (р = 0,126). 

Процедурният успех е 100% и за двете групи. Прoцедурни 

усложнения са регистрирани при общо 8 пациента (5,88%) (табл. 6), 

съответно 6 (7,2%) в SS < 32 групата и 2 (3,8%) в изследваната група (р = 

0,482). Процедурните усложнения са малко и най-общо се разделят на 

коронарни, ритъмнопроводни и свързани с пункционното място. 

Наблюдавани са 4 хематома, свързани с пункционното място – три на 

феморалната и един на радиалната артерия, които не са налагали 
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хирургична намеса или кръво-преливане. При един пациент са установени 

остиална дисекация на диагонален клон и забавен кръвоток, наложили 

имплантиране на стент. При един пациент в хода на процедурата е 

регистрирано камерно мъждене, наложило дефибрилация, вероятно от 

дълбока интубация с водещия катетър. При един пациент е регистрирана 

малка екстравазация на дистално раз-клонение на Сх, третирана 

консервативно. При един пациент се реги-стрира начална тромбоза в 

непосредствено имплантирания стент, наложила включване на IIbIIIa 

рецепторен антагонист.  

 

Проследяване 

Пациентите от двете групи са проследени в продължение на 2 

години за неблагоприятни сърдечносъдови събития (МАСЕ), които 

включват смърт по всяка причина (т. нар. обща смъртност), сърдечна 

смърт, инсулт и повторна реваскуларизация съответно на 30-ия ден, 3–6-

ия месец, 12-и и 24-и месец. При средно време на проследяване 2 години 

(IQR: 2-2) са регистрирани общо 22 неблагоприятни събития (МАСЕ) в 

общата кохорта от 136 пациента, или 16,2%. Не се установява 

статистически значима разлика в групите (18,7% за групата с SS < 32 и 

13,2% за група с SS ≥ 32 [χ²(1) = 0,61, р = 0,435]. Общата смъртност в 

популацията е 9,6%, а сърдечната смъртност е 8,8%, като не се установява 

значима разлика в групите (съответно [χ²(1) = 1,53, р = 0,217] и [χ²(1) = 

1,08, р = 0,299]). Регистриран е само 1 пациент с мозъчен инсулт при 

проследяването от SS < 32 групата. Честотата на повторна 

реваскуларизация на таргетната лезия е 8,1% за цялата популация и не се 

установява значима разлика между групите [χ²(1) = 0,19, р = 0,661] (табл. 

2). Тук, както и в целия текст, когато се говори за честота на МАСЕ, се 

разбира процентното съотношение на пациентите, при които е настъпило 

първо някое от изброените нежелани събития, а не общата честота на тези 

събития в изследваната група. 
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Таблица 2. Честотата на отделните показатели, проследявани в групите 

Показател  Общо SS < 32 SS ≥ 32 p-value 

MACE 22/136 (16,2%) 15/83 (18,7%) 7/53 (13,2%) 0,435 

Обща смъртност 13/136 (9,6%) 9/83 (10,8%) 4/53 (7,5%) 0,217 

Сърдечна смърт 12/136 (8,8%) 8/83 (9,6%) 4/53 (7,5%) 0,299 

Мозъчен инсулт 1/136 (0,7%) 1/83 (1,2%) 0 n/a 

Повторна 

реваскуларизация 
11/136 (8,1%) 6/83 (7,2%) 5/53 (9,4%) 0,661 

Не се наблюдава значима разлика в честотата както на 

комбинирания показател МАСЕ, така и на отделните му компоненти при 

сравнение между двете групи за периода на проследяване.  

Проследяване до 30-ия ден 

Честотата на комбинирания показател МАСЕ до края на първия 

месец след дехоспитализацията е 1,5% за всички пациенти. 

Разпределението на МАСЕ в двете групи е представено в таблица 3. 

Таблица 3. Честотата на проследяваните показатели в групите до 30-ия ден 

Показател SS < 32 

(n = 83) 

SS ≥ 32 

(n = 53) 

Обща смъртност 2 (2,4%) 0 (0%) 

Сърдечна смърт 2 (2,4%) 0 (0%) 

Мозъчен инсулт 0 0 

Повторна реваскуларизация 0 0 

Комбиниран МАСЕ 2 (2,4%) 0 

 

Проследяване 3–6-и месец 

Честотата на комбинирания показател МАСЕ в периода 3–6-ия 

месец след дехоспитализация е 2,2% общо за двете групи, като 

разпределението е представено в таблица 4. 

Таблица 4. Честотата на проследяваните показатели в групите 3–6-ия месец 

Показател  SS < 32  

(n = 81) 

SS ≥ 32  

(n = 53) 
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Обща смъртност 0 1 (1,9%) 

Сърдечна смърт 0 1 (1,9%) 

Мозъчен инсулт  0 0 

Повторна реваскуларизация 2 (2,5%) 1 (1,9%) 

Комбиниран МАСЕ 2 (2,5%) 2 (3,8%) 

 

Проследяване 12-и месец 

При 1-годишното проследяване честотата на комбинирания 

показател МАСЕ е 9,7% за всички пациенти. Разпределението му в 

групите, както и на отделните показатели, е представено в таблица 5. 

Таблицa 5. Честотата на проследяваните показатели в групите 12-и месец 

Показател  SS < 32 

(n = 81) 

SS ≥ 32  

(n = 52) 

р 

Обща смъртност 3 (3,7%) 2 (3,8%) 1,000 

Сърдечна смърт 3 (3,7%) 2 (3,8%) 1,000 

Мозъчен инсулт  0 0 n/a 

Повторна реваскуларизация 5 (6,2%) 3 (5,8%) 1,000 

Комбиниран МАСЕ 8 (9,9%) 5 (9,6%) 1,000 

 

Проследяване 24-и месец 

При проследяването през последната година на проучването 

честотата на комбинирания показател МАСЕ е 6,3% за всички пациенти, 

като разпределението в групите е представено в таблица 6. 

Таблица 6. Честотата на проследяваните показатели в групите 24-и месец 

Показател SS < 32  

(n = 78) 

SS ≥ 32  

(n = 50) 

р 

Обща смъртност 4 (5,1%) 1 (2,0%) 0,648 

Сърдечна смърт 3 (3,8%) 1 (2,0%) 1,000 

Мозъчен инсулт  1 (1,3%) 0 n/a 

Повторна реваскуларизация 1 (1,3%) 2 (4,0%) 0,559 

Комбиниран МАСЕ 5 (6,4%) 3 (6,0%) 1,000 
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На фигура 24 схематично е представена честотата на МАСЕ в 

двете групи през отделните периоди на проследяване, като пикът се 

установява на 1-ата година, след което намалява до края на втората година. 

 

Фигура 24. Разпределението във времето на комбинирания показател МАСЕ за 

2-годишния период на проследяване в двете групи 

В нашето проучване контролна ангиография е препоръчвана на 

всички пациенти на 3-ия, 6-ия или 12-ия месец в зависимост от 

комплексността на процедурата и e провеждана задължително при 

клинични индикации. Основна цел е да се намали рискът от фатално 

усложнение с цената на повишаване необходимостта от повторна 

реваскуларизация. При общо 91 пациенти (68,7%) е проведена контролна 

ангиография за целия период на проследяване, като не се установява 

значима разлика между групите. Най-висока е честотата на ре-СКАГ в 

периода 3–6 месец. Разпределението на провеждането ѝ във времето е 

представена на фигура 25. 
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Фигура 25. Ре-СКАГ – разпределение във времето през 2-годишния период на 

проследяване при всички пациенти и в отделните групи 

На фигура 26 е представена честотата на установена рестеноза при 

ангиографското изследване и необходимостта от повторната 

реваскуларизация при 2-годишното проследяване. Установява се, че пикът 

на рестеноза и повторна реваскуларизация в двете групи е при 12-

месечните контроли, след което спада през втората година, като кривите 

се разминават с тези на контролните СКАГ. Това поставя под въпрос 

препоръката за рутинна контролна ангиография (при липса на клинични 

индикации) до края на 1-ата година независимо от комплексността на 

процедурата.  

 

Фигура 26. Разпределение във времето на установяване на рестеноза и повторна 

реваскуларизация за 2-годишния период на проследяване при всички пациенти и в 

отделните групи 
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Анализ на преживяемостта и времето до поява на голямо 

сърдечносъдово събитие 

Средното време до поява на първо голямо сърдечносъдово събитие 

(МАСЕ) (time-to-first event) или свободата от МАСЕ (event free survival 

time) e 660 ± 20,25 дни в SS < 32 групата и 678,29 ± 19,98 дни в SS ≥ 32 

групата (табл. 7). 

Таблица 7. Средно време до поява на първо голямо събитие в групите 

SS група 
Време до първо 

събитие (дни) 
SE 95%CI 

SS < 32 660,03 20,25 620,33 699,73 

SS ≥ 32 678,29 19,98 639,12 717,46 

SS – Syntax Score, SE – standard error, CI – confidence interval 

Анализът на преживяемостта на пациентите от двете групи, 

онагледен с кривите на Каплан Майер, показва, че след ПКИ на 

непротектирана стволова стеноза свобода от събития на втората година от 

проследяването е постигната при 83,8% от пациентите в цялата кохорта, 

съответно 81,9% за групата с SS < 32 и съответно 86,8% за групата с 

SS ≥ 32. Log Rank тестът за определяне разликата в преживяемостта даде 

р = 0,518, което показва, че групите не се различават значително по 

отношение на преживяемостта без МАСЕ (фиг. 27). 

             

Фигура 27. Каплан Майер анализ на преживяемост без събития в двете групи  
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По отношение на общата смъртност средното време до изявата ѝ е 

съответно 682,44 ± 18,25 дни (95%CI:646,65-718,22) за контролната група 

и 707,83 ± 13,70 (95%CI:680,98-734,69) за изследваната група. Съответно 

кривите на Каплан Майер показват, че след ПКИ на стволова лезия на 

втората година от проследяването е постигната преживяемост на 90,4% от 

пациентите в цялата кохорта, съответно 88,0% за групата с SS < 32 и 

94%,1% за групата с SS ≥ 32, като Log Rank тестът определи р = 0,277 (фиг. 

28).  

  

Фигура 28. Каплан Майер анализ на преживяемостта в двете групи 

Средното време до регистриране на рестеноза и необходимост от 

провеждане на повторна реваскуларизация на таргетната лезия е 697,54 ± 

13,58 (95%CI:670,91-724,17) в контролната група и 687,62 ± 19,28 

(95%CI:649,82-725,41) в изследваната. Кривите на Каплан Майер 

показват, че до втората година е постигната свобода от повторна 

реваскуларизация при 91,9% от пациентите в цялата кохорта, съответно 

92,7% за групата с SS < 32 и 91,9% за групата с SS ≥ 32. Log Rank тестът 

определи р = 0,713 (фиг. 29).  
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Фигура 29. Каплан Майер анализ на преживяемост без необходимост от 

повторна реваскуларизация в двете групи 

Изследване на факторите, свързани с изявата на МАСЕ 

Проведе се еднофакторен логистичен анализ с ꭓ²-тест, t-тест и 

непараметричен Мann-Whitney анализ на всички клинични и 

ангиографски показатели на пациентите в двете групи. С този анализ са 

идентифицирани предшестващия МИ, лявокамерната фракция на 

изтласкване, нарушената бъбречна функция (GFR < 40ml/min/1,75m²) и 

двустентовата техника като променливи, които да бъдат включени като 

предполагаеми фактори в по-следваща процедура на логистичен 

регресионен анализ (стъпкова процедура) след добавяне на пол и възраст. 

На базата на този анализ значими предиктори за поява на МАСЕ след ПКИ 

на ЛМ в цялата популация остават предшестващ МИ, GFR < 40 

ml/min/1,75m² и използването на 2-стентова техника (табл. 8). 

Таблица 8. Фактори, определящи риска за изявата на МАСЕ в общата група 

(многофакторна логистична регресия) 

 OR 95% CI  Р 

Възраст 0,990 0,944–1,039 0,692 

Пол (мъже) 1,742 0,555–5,469 0,342 

Предшестващ МИ 4,054 1,334–12,320 0,014 
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GFR < 40ml/min/m² 7,270 1,376–38,416 0,020 

2-стентова техника 3,919 1,321–11,627 0,014 

GFR – glomerular filtration rate, ОR – odds ratio (отношение на шансове), СI – confidence 

interval (интервал на доверие), р – ниво на статистическа значимост 

При разглеждане на показателите в двете отделни групи след 

многофакторна логистична регресия (табл. 9) шансът за поява на МАСЕ в 

групата с SS < 32 се определя от предшестващия МИ (ОR 5,880; 

95%CI:1,358-25,456, p = 0,018), a при SS ≥ 32 от наличието на бъбречна 

недостатъчност с GFR < 40 ml/min (OR 40,894, 95%CI:1,374-1217,225, p = 

0,032). 

 

Таблица 9. Фактори, определящи риска за изявата на МАСЕ в двете групи 

(многофакторна логистична регресия) 

Група Фактор ОR 95%CI p 

SS<32 

Възраст 1,014 0,953 1,080 0,656 

Пол (мъже) 1,025 0,244 4,298 0,974 

Предшестващ МИ 5,880 1,358 25,456 0,018 

GFR < 40ml/min/1,75m² 3,780 0,432 33,092 0,230 

2-стентова техника 5,032 0,942 26,867 0,059 

SS≥32 

Възраст 0,937 0,847 1,037 0,210 

Пол (мъже) 0,442 0,047 4,186 0,476 

Предшестващ МИ 1,353 0,165 11,103 0,778 

GFR < 40ml/min/1,75m² 40,894 1,374 1217,225 0,032 

2-стентова техника 5,771 0,780 42,687 0,086 

С Кокс регресионния анализ тествахме дали определените рискови 

фактори влияят на времето до поява на МАСЕ. При всички пациенти без 

преживян МИ средното време до поява на първо събитие (МАСЕ) е 

695,49 ± 13,88 дни и преживяемост без МАСЕ до втората година е 

постигната при 91% от пациентите. При тези с преживян МИ средното 

време е 629,26 ± 27,89 дни и постигната свобода от МАСЕ при 74,1% 

(табл. 10, фиг. 51). 

Таблица 10. Време до поява на първо голямо събитие при пациентите с 

предшестващ МИ 
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Предшестващ 

МИ 

Време до първо 

събитие (дни) 
SE 95%CI 

Не 695,49 13,88 668,27 722,69 

Да 629,26 27,89 574,60 683,91 

SE – standard error, CI – confidence interval 

Анализът установява значима разлика и по-голяма вероятност от 

настъпване по-рано на МАСЕ при пациенти с преживян МИ (25,9%) (Log 

Rank test, p = 0,009) (фиг. 30). 

  

Фигура 30. Каплан Майер анализ на преживяемост и влияние на фактора, 

предшестващ МИ 

За пациентите с бъбречна недостатъчност и GFR < 40 ml/min/m² се 

установява също значима разлика и по-ранна поява на неблагоприятни 

събития, сравнено с пациенти без такава (GFR > 40 ml/min/m²) съответно 

672,34 ± 14,80 дни и 594,55 ± 68,19 дни (табл. 11).  

Таблица 11. Време до поява на първо голямо събитие при пациентите с бъбречна 

недостатъчност и GFR < 40 ml/min/1,75cm² 

GFR < 40 ml/min/1,75m² 
Време до първо 

събитие (дни) 
SE 95%CI 

Да  594,55 68,19 460,89 728,21 

Не  672,34 14,80 643,33 701,36 

SE – standard error, CI – confidence interval 

Каплан Майер кривите на преживяемост показват значима разлика 

и по-голяма вероятност от настъпване по-рано на МАСЕ при пациенти с 
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нарушена бъбречна функция и GFR < 40 ml/min/1,75cm² (44,4% до края на 

втората година) при Log Rank test, p = 0,018 (фиг. 31). 

  

Фигура 3  Каплан Майер анализ на преживяемост и влияние на фактора бъбречна 

недостатъчност 

От процедурните променливи използването на двустентова 

техника показа значимост по отношение времето до поява на МАСЕ в 

популацията, съответно 600,18 ± 45,55 дни, сравнено с едностентовата 

техника – 682,90 ± 14,01 (табл. 12).  

Таблица 12. Време до поява на първо голямо събитие при пациентите в 

зависимост от вида техника на стентиране на ствола 

Техника на 

стентиране  

Време до първо 

събитие (дни) 
SE 95%CI 

1-стентова 

техника 
682,90 14,01 655,42 710,37 

2-стентова 

техника 
600,18 45,55 510,89 689,47 

SE – standard error, CI – confidence interval 

Анализът установява значима разлика и по-голяма вероятност от 

настъпване по-рано на МАСЕ при пациенти с използвана двустентова 

техника (34,6% до края на втората година), сравнено с едностентовата 

(Log Rank test, p = 0,003) (фиг. 32). 
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Фигура 32. Каплан Майер анализ на преживяемост без МАСЕ и влияние на вида 

техника (1-стентова или 2-стентова) 

Чрез проведения многофакторен Cox регресионен анализ се по-

твърди, че показателите, предшестващи МИ, GFR < 40 ml/min/1,75m² и 

използването на двустентова техника са предиктори за по-ранно средно 

време до поява на неблагоприятно събитие при проследяване (табл. 13). 

Таблица 13. Фактори, влияещи върху времето до настъпване на МАСЕ в общата 

кохорта (Кокс регресионен анализ) 

Променлива HR  95%CI  Р 

Възраст 0,985 0,944–1,027 0,472 

Пол (мъже) 0,550 0,203–1,492 0,240 

Предшестващ МИ 2,914 1,096–7,744 0,034 

GFR < 40 ml/min/m² 5,677 1,582–20,372 0,019 

2-стентова техника 3,743 1,454–9,635 0,014 

HR – hazard ratio (отношение на вероятностите/риска), CI – confidence interval 

След анализиране на данните в двете отделни групи 

предшестващият МИ и двустентовата техника се определиха като 

предиктори за по-ранно средно време до поява на неблагоприятно събитие 

при проследяване в групата с SS < 32, докато в изследваната група с SS ≥ 
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32 такъв предиктор е напредналата бъбречна недостатъчност (GFR < 40 

ml/min/1,75m²) (табл. 14). 

Таблица 14. Фактори, влияещи върху времето до настъпване на МАСЕ в двете 

групи (Кокс регресионен анализ)  

Група Фактор HR 95%CI p 

SS<32 

Възраст 1,002 0,950–1,057 0,942 

Пол (мъже) 0,890 0,257–3,090 0,855 

Предшестващ МИ 3,849 1,065–13,918 0,040 

GFR < 40 ml/min/m² 4,589 0,842–25,020 0,078 

2-стентова техника 3,919 1,144–13,422 0,030 

SS≥32 

Възраст 0,950 0,870–1,037 0,252 

Пол (мъже) 0,523 0,073–3,734 0,518 

Предшестващ МИ 1,228 0,194–7,771 0,827 

GFR < 40 ml/min/m² 14,927 1,093–203,898 0,043 

2-стентова техника 4,219 0,817–21,795 0,086 

 

Syntax Score и влияние върху изявата на МАСЕ след ПКИ 

на стволова стеноза  

 

ROC анализът, използван за измерване на прогностичната 

ефективност на Syntax Score, показа площ под кривата (AUC) 0,545 

(95%CI:0,429-0,661, p = 0,502) и не демонстрира сигнификантност за 

прогнозиране развитието на MACE при пациентите в нашето изследване 

(фиг. 54).  
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Фигура 33. ROC крива на Syntax Score за прогноза на МАСЕ при ЛМ интервенции. 

AUC = area under the curve; ROC = receiver operating characteristic 

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Средната възраст на пациентите от настоящото проучване е 

66,69 ± 11,43 години и е малко по-висока в сравнение с докладваната в 

метаанализите на големите рандомизирани проучвания. Напредналата 

възраст е доминиращият рисков фактор за клинично значимо формиране 

на атеросклеротичните лезии. Въпреки че пациентите с по-комплексна 

анатомия от изследваната група с SS ≥ 32 са по-възрастни (67,83 ± 11,32 

срещу 65,96 ± 11,50), разликата между групите е статистически незначима 

(р = 0,355).  

В нашето изследване преобладават пациентите от мъжки пол в 

отношение мъже/жени = 2,2/1, което напълно съответства на данните от 

големи студии. Процентът на жените е 31,6%, като е по-висок от 

представения в RCTs и метаанализите (обичайно 24%). Причините за това 

са многофакторни и вероятно са свързани с различията в поведението. 

Жените по-рядко са склонни да се подложат на сърдечна операция, 

отлагат лечението дълго време, по-малко са склонни да спазват хигиенно-

диетичен режим и предписаната терапия. По отношение разпределението 

на мъжете и жените в двете групи също не се установява значима разлика 

(р = 0,297) и групите са съпоставими и по този показател.  

В проучването са разгледани девет рискови фактора, като 

пациентите обикновено имат повече от един рисков фактор. Не се 
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установява значима разлика между групите по отношение на честотата на 

рисковите фактори. Като цяло най-висока е честотата на артериалната 

хипертония (94,1%) и дислипидемията (82,4%), следвани от 

тютюнопушенето (45,6%), предшестващ МИ (42,6%) и предшестваща 

ПКИ (50,0%). В актуалните проучвания тези водещи фактори са по-ниски: 

за АХ варират от 65 до 75%; за дислипидемията от 65 до 82%; 

тютюнопушене – 18–20%, предшестващ МИ 18–36%, като в проучването 

NOBLE този фактор не е включен; предшестваща ПКИ – 18–20%.  

Наблюдава се и висок процент на пациенти след предшестваща 

оперативна реваскуларизация (АКБ) – 10,3%, при които графтовете към 

левите коронарни съдове са намерени оклудирани. Неслучайно при 

пациентите с SS ≥ 32 този процент е по-висок (15,1%), сравнен с група 1 

(7,2%), без да достига степен на сигнификантност, но това може да обясни 

защо при тези пациенти с комплексна анатомия е взето решение за 

перкутанна реваскуларизация. За сравнение само в едно от 

рандомизираните проучвания предшестващата оперативна 

реваскуларизация е включена в анализа, като честотата е едва 1%. 

Захарният диабет (ЗД) е важен рисков фактор за развитие на КСБ и е 

предиктор за нежелани събития както след ПКИ, така и след АКБ. В 

нашето проучване пациентите с диабет са 37,5%, от които 9,6% са с 

инсулинозависим тип. В литературата установеното наличие на ЗД в 

различните проучвания, регистри и метаанализи при стволовите 

интервенции варира от 15% до 45%, затова и АКБ се препоръчва като 

стандартно лечение при тези пациенти, включително и при заболяване на 

ЛМ. В неотдавнашен обобщен анализ на 3 рандомизирани проучвания (2 

от които са проведени преди повече от десетилетие) пациентите с диабет 

и ниска или средна анатомична сложност (т.е. Syntax Score ≤ 32) имат 

подобни 5-годишни нива на смъртност и МАСЕ след ПКИ и АКБ, за 

разлика от тези със Syntax Score > 32. Същият резултат се потвърждава и 

в проучването EXCEL. Резултатите от проучването SYNTAXES до 

известна степен (243) също потвърждават, че анатомичната сложност (т.е. 

Syntax Score ≥32) и диабетът са от значение за крайните резултати след 

реваскуларизация, и то в полза на АКБ, но само в подгрупата пациенти с 
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3-клонова КБ без ЛМ стеноза. В подгрупата с наличие на ЛМ лезия не се 

установява зависимост от степента на Syntax Score, както и 

сигнификантно влияние на захарния диабет върху дългосрочните 

резултати на ПКИ. 

В настоящото проучване са анализирани пет придружаващи 

заболявания, които имат доказан ефект върху преживяемостта. С най-

голям относителен дял е предсърдното мъждене (23,5%), като трябва да се 

има предвид, че честотата му при пациенти с известна коронарна болест 

варира от 24% до 46,5%. Наличието на давностно или новопоявило се ПМ 

след интервенционална процедура влошава прогнозата на пациентите и 

повишава смъртността. Основната клинична дилема се основава на 

необходимостта към системния прием на антикоагулант да се прибави 

ДААТ (аспирин и аденозин дифосфатен антагонист) за предотвратяване 

тромбоза на стента и нежелани събития след ПКИ. Но приемът на тройна 

терапия се свързва с висок риск от кървене, а голямото кървене, налагащо 

кръвопреливане, се свързва с повишен риск от смърт при пациенти, 

подложени на ПКИ. По-голямата част от пациентите с индикация за прием 

на ОАК, нуждаещи се от ПКИ, са и по-възрастни, имат по-висок 

тромбоемболичен риск, по-висок риск от кървене и значителни 

съпътстващи заболявания. В настоящото проучване не се наблюдава 

значима разлика в наличието на ПМ и групите са равностойни.  

Хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) е друга 

придружаваща патология, която често се среща в сърдечносъдовата 

практика и създава трудности при терапевтичните решения. Известно е, 

че ХБН или хроничните бъбречни заболявания (ХБЗ) се свързват с по-

висок риск от смърт и сърдечносъдови събития. В нашето проучване се 

установява, че 11% от пациентите са с ХБЗ (без значима разлика между 

групите, р = 0,077). От тях 6,6% са в по-напреднал стадий ≥ 3b, съгласно 

класификацията на нефрологичната организация KDIGO, т.е. са с 

гломерулна филтрация (GFR) < 45 ml/min/1,75 m², като разликата между 

групите не е статистически значима (р = 0,720).  

За разлика от диабета и ефекта му върху реваскуларизационните 

процедури, за ХБЗ няма специфично проучване, а и повечето пациенти с 
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ХБЗ са изключени или са много слабо представени в студиите. Едно от 

малкото съвременни проучвания, разглеждащо влиянието на ХБЗ върху 

дългосрочната прогноза след реваскуларизация на ЛМ, е проучването 

EXCEL. Като цяло делът на ХБЗ в нашето проучване е по-нисък, сравнен 

с актуални данни от EXCEL (19,3%), но в него пациентите са с GFR < 

60 ml/min/ 1,75m², или > 3а стадий, съгласно KDIGO CKD класи-

фикацията, и са предимно с нисък или интермедиерен Syntax Score. 

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е основен 

проблем за общественото здраве, който се очаква да заеме пето място в 

световен мащаб по тежест на заболяванията и трето място по смъртност. 

Основна констатация от проучванията е, че при пациентите с ХОББ се 

регистрира значително по-висока честота на вътреболнични сърдечно-

съдови събития, както и значително повишен риск от смърт от всички 

причини, сърдечна смърт и прояви на СН впоследствие при проследяване. 

Основен проблем от хирургичното лечение при тези пациенти е 

необходимостта от апаратна вентилация, която може да се наложи да е 

протрахирана в зависимост от тежестта на ХОББ, както и да се увеличи 

рискът от инфекции. В проучването EXCEL обаче ХОББ се определя като 

независим фактор за лоша прогноза след реваскуларизация на стволова 

стеноза независимо от стратегията. Относителният риск и при ПКИ, и при 

АКБ е еднакъв както на 30-ия ден, така и на 3-ата година. В нашето 

проучване пациентите с ХОББ са 12,5% от общата популация, сравнено с 

EXCEL – 8,1%. Установява се по-голямо присъствие на ХОББ в групата с 

комплексна анатомия и SS ≥ 32 (18,9% срещу 8,4%), като разликата не 

достига степен на сигнификантност (р = 0,073).  

Честотата на хроничната артериална недостатъчност на 

крайниците (ХАНК) и мозъчносъдовата болест (МСБ) в нашето проучване 

е представена в 14,7% и 13,2% от случаите (без значима разлика в групите 

съответно р = 0,273; р = 0,609) и тя е по-висока от регистрираната в 

литературата 2,3–10,3% за ХАНК и 5,5–7,7% за МСБ, но в повечето 

проучвания и регистри тези фактори не се анализират.  

Като клинична презентация и индикации за провеждане на 

реваскуларизационната процедура присъства предимно острият 
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коронарен синдром (ОКС) без СТ елевация – 72,8%, без значима разлика 

в групите (р = 0,868). За отбелязване е, че данните не съвпадат с повечето 

рандомизирани проучвания, където преобладават пациентите със 

стабилна стенокардия, което може да се обясни с факта, че Syntax Score е 

създаден първоначално в едноименното проучване за пациенти само със 

стабилна коронарна болест и тези с нестабилна ангина, или ОКС са 

изключени. Впоследствие скорът се използва за оценка на анатомичната 

комплексност при всички клинични сценарии, затова и в последните 

рандомизирани проучвания EXCEL и NOBLE пациентите с ОКС (като в 

EXCEL е включен и ОКС с СТ елевация) са съответно 53,8% и 18% в ПКИ 

рамената, докато в регистрите преобладават пациентите с ОКС и 

нестабилна ангина (от 67 до 83,7%).  

Пациентите, включени в настоящото проучване, като цяло са със 

запазена ЛК систолна функция (средно 56,18 ± 9,71%), което съвпада с 

публикуваните данни от регистри и рандомизирани проучвания, в които 

тези с ниска ФИ или са изключени, или присъстват в много малък процент. 

Установява се значима разлика между двете групи [t(134) = 2,420, p = 

0,017], като пациентите със Syntax Score ≥ 32 са с по-ниска ФИ на ЛК, 

което до известна степен може да се обясни, от една страна, с по-

комплексната патология и обширна исхемия при тези пациенти, от друга, 

с по-високия процент, предшестващ МИ и преживяна сърдечна операция.  

По отношение на медикаментозната терапия прави впечатление 

по-високата честота на прием на калциеви антагонисти в група с SS ≥ 32 

(р = 0,002), което се обяснява до голяма степен с по-изразената клинична 

симптоматика при тежката коронарна анатомия. Дори в настоящата ера на 

ПКИ, особено в контекста на сложните процедури, към която спрямо 

редица проучвания може да се причисли ЛМ интервенцията, ролята на 

ацетилсалициловата киселина (АСК) перипроцедурно остава неоспорима, 

затова и в нашето проучване приемът на АСК е 98,5%, като само двама 

пациенти от групата с SS < 32 не приемат (р = n/a). От антиагрегантната 

терапия по-често е използван клопидогрел (66,9%), сравнен с тикагрелор 

(33,1%). Клопидогрел се използва широко при сложни ПКИ през 

последните десетилетия и понастоящем се препоръчва от ESC в контекста 
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на неспешни процедури за реваскуларизация. Клопидогрел е 

препоръчителният антиагрегант освен АСК при тройната комбинация с 

орален антикоагулант при придружаващо ПМ. Тикагрелорът е по-силен 

перорален антитромбоцитен агент, инхибитор на P2Y12, в сравнение с 

клопидогрела, за който е доказано, че намалява смъртността. Редукцията 

на абсолютния риск с тикагрелор спрямо клопидогрел започва рано и се 

увеличава в хода на 1-годишното лечение. Тикагрелор също може да се 

разглежда в специфични високорискови ситуации на елективно 

стентиране (клас препоръка IIb, ниво на доказателство С). Това подкрепя 

потенциалната употреба на по-мощни перорални антитромбоцитни 

средства вместо клопидогрел не само за пациенти с остър коронарен 

синдром, както е въведено първоначално, но и за тези, които се нуждаят 

от планова комплексна ПКИ или в случаи на регистрирана резистентност 

към клопидогрел. В контекста на това и в нашето проучване се установява 

значима разлика в приема на тикагрелор за сметка на групата с комплексна 

патология (р = 0,041).  

Средният Euro Score в изследваната популация е 2,61 ± 4,19 (0,50–

34,42), който в големите проучвания варира от 2 (2–4), 3,3 ± 2,3 до 3,9 ± 

2,9. Честотното разпределение на показателя се различава значимо от 

нормалното и поради това медианата е по-информативната средна 

стойност, в случая 1,22. Установява се значима статистическа разлика в 

средните стойности между двете групи, както и в медианите на 

съответните показатели (р = 0,054). Като цяло в общата кохорта 

преобладават пациентите с нисък Euro Score (68,4%). При 21,3% се 

установява интермедиерен Euro Score и при 10,3% Euro Score е над 6. В 

1-а група преобладават пациентите с Euro Score 1–2, докато при 2-а група 

процентът на пациентите с интермедиерен и висок оперативен риск е по-

висок и достига степен на сигнификантност (р = 0,023), което също се 

отразява на решението за перкутанна реваскуларизация при по-

комплексните пациенти.  

Средният SS сред изследваните е 26,3 ± 10,09 (IQR 11–58,5) при 

медиана 24,00. За сравнение в основните RCTs в ПКИ рамената SS варира 

от 20,6 ± 6,2 до 29,6 ± 13,5. Съобразно методологията стойността на SS от 
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32 е cut off стойността за разделяне на групите, затова и очаквано в 

изследваната група с SS ≥ 32 средният SS е по-висок и достига 36,61 ± 6,35 

(IQR 32–58,5) при медиана 34,00. Пациентите с SS ≥ 32 са 38% от общия 

брой наблюдавани лица, като следва да се отбележи, че в много малко 

студии са сравнявани данните на толкова пациенти с непротектирана 

стволова стеноза и придружаваща комплексна патология, като дори в 

големия регистър MAIN COMPARE пациентите с висок SS са 43% от 

общата кохорта. 

Според локализацията си лезиите на ствола са обособени в два 

варианта в зависимост от това дали се включва бифуркацията на 

дисталния ствол, a в 19,1% от случаите лезията на ствола е дифузна с 

атеросклеротични промени във всичките му сегменти. За сравнение само 

в проучването SYNTAX е дефинирана тази находка, като представлява 

само 8,1% от анализираните. Честотата на засягане на дисталния ствол в 

проучването ни е 86,8%, като е по-висока в сравнение с проучванията и 

регистрите, в които този показател е анализиран (67–82%), с изключение 

на студията на Migliorini и сътр., в която тя достига 94%. Очаквано 

честотата на засягане на дистален ствол в групата с SS ≥ 32 е 

сигнификантно по-висока (р = 0,009) в нашето проучване. Видът на 

бифуркацията, съгласно Medina класификацията, до голяма степен 

определя комплексността на стволовата лезия. В проучването най-често 

срещана е конфигурацията Medina 111 (28,7%), което е в съответствие и с 

големите проучвания (24,5–33,2%), и очаквано е по-висока в група 2 (р < 

0,001).  

Изолирано засягане на ствола се регистрира в 21,3% от 

пациентите, като това са представители само от контролната група, и тази 

честота е малко по-висока в сравнение с някои публикации. Във всички 

останали случаи от нашето проучване се установява засягане и на друг 

съд, като в група 2 се установяват по-често 2- и 3-клонова КБ (64,2%) (р < 

0,001), което корелира с по-високия SS и съответства на публикациите в 

литературата. Значима връзка между това кой съд е третиран и групите се 

установява само за ЛАД и Сх, като за РИМ и ДКА връзката не е 

статистически значима (съответно χ²(3) = 3,27, p = 0,071 и χ²(4) = 2,83, р = 
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0,093). При проверка на показателите среден диаметър и средна дължина 

на третираните лезии не се установява значима разлика в медианите за 

среден диаметър на ЛМ, ЛАД и Сх в двете групи (съответно р = 0,362, р = 

0,580 и р = 0,409). В контекста на по-комплексната патология на 

пациентите от изследваната група очаквано дължината на ЛМ лезията е 

статистически значимо по-голяма (р < 0,001), както калцинозата (р = 

0,034) и неблагоприятния (< 70) бифуркационен ъгъл (р = 0,039). 

При анализ на процедурните характеристики прави впечатление, 

че използването на радиален достъп се установява в 39% от общия брой 

процедури. През последните години радиалният достъп се доказа като 

значително по-безопасен метод, сравнено с феморалния, но все още при 

комплексни процедури феморалният предоставя възможност за 

използване на катетри с по-голям лумен, дава повече опора и позволява 

използване на по-голям ресурс устройства. Повечето рандомизирани 

проучвания за ПКИ при ствол не предоставят или не анализират данни, 

свързани с достъпа, с изключение на проучването EXCEL. В него авторите 

съобщават, че при 26,6% от процедурите е използван радиален достъп. 

При 3-годишно проследяване се установяват сходни резултати между 

радиалния и феморалния достъп по отношение честотата на смърт, МИ, 

инсулт, повторна реваскуларизация и стент тромбоза. Подобни резултати 

със значително по-ниска честота на усложнения, свързани с достъпа, както 

и всякакво кървене, са публикувани от Goel S. и сътр. в анализ от 2020 г. 

Въпреки всичко стволовите лезии са предизвикателна група за ПКИ 

предвид рисковете за пациента при евентуален неуспех или развитие на 

процедурно усложнение, особено при пациенти с по-комплексни лезии. 

Така и в нашето проучване значително по-често феморалният достъп е 

използван в SS ≥ 32 групата (р = 0,016). Подобна зависимост се установява 

по отношение на използвания диаметър водещи катетри, като в групата с 

комплексна патология преобладава използването на водещи катетри с по-

голям диаметър на лумена, в частност 7F, с честота, съизмерима с тази на 

голeми студии, за разлика от тях в нашето проучване не са използвани 8F 

катетри. Няколко проучвания и регистри представят по-добри резултати 
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при третиране на непротектирана стволова стеноза с втора генерация 

МИС, сравнена с първа генерация. 

При анализ на техниките на стентиране се установява, че като цяло 

в проучването ни преобладава използването на едностентова техника, 

както е и в редица рандомизирани и нерандомизирани проучвания и 

регистри, но с по-висок процент на представяне – 80,9% сравнен с 61–65% 

в студиите. Това се обяснява с факта, че в нашия случай стентирането само 

на остиум и шафт се приобщава към тази техника, докато в публикациите 

този процент се коментира при третиране само на дисталната бифуркация. 

В обобщен анализ честотата на provisional техниката действително е 75%. 

При двустентовите техники се предлагат различни технически 

опции и те се избират според специфичната анатомия на лезията и опита 

на оператора. T, TАР, culotte и техниките с кръширане (премачкване на 

единия стент) – в миналото класически crush (с по-голямо натрупване на 

метал в областта на застъпване), впоследствие minicrush и DK crush, 

представляват най-популярните от тях. В нашето проучване двустентова 

техника е използвана в близо 20% от случаите и значимо по-често в 

групата с висок SS, което е обяснимо предвид по-голямата честота на 

комплексна бифуркационна лезия на дисталния ствол.  

В литературата двустентовите техники не показват предимства 

пред едностентовите при прости бифуркационни лезии. За разлика от това 

техниките с два стента за сложни бифуркационни лезии са свързани с по-

малко вътреболнична смъртност и едногодишен MACE, отколкото 

техниката с един стент. Затова, преди да се вземе окончателно решение за 

избор на техника на стентиране, се препоръчва предварителна оценка на 

лезиите и възможностите на оператора. Стентирането от ствола към ЛАД 

кросовър на Сх (рrovisional) е основно използваната едностентова техника 

в настоящото проучване. Само при два случая (1,8%) е извършено 

стентиране от ЛМ към Сх кросовър на ЛАД (reverse provisional). Тази 

тенденция съответства на досегашните публикации в литературата. 

Двустентовите техники са очаквано по-прилагани в групата с висок SS 

(р < 0,001) и бифуркации, определящи се като комплексни, като най-често 
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използвана в проучването ни е minicrush техниката, представляваща 70,4% 

от всички двустентови случаи, за разлика от големите студии (SYNTAX и 

EXCEL), където преобладава прилагането на Т или ТАР стентиране, или 

culotte (NOBLE). Въпреки че съгласно последния консенсус на EBC и след 

ексклузивните данни на проучването DK crush V и DEFINITION II в 

съвременните ръководства се налага техниката DK crush, пациентите от 

нашето проучване са лекувани много преди настоящите препоръки. 

Сложността на DK crush техниката продължава да създава специфични 

предизвикателства, а опитните оператори продължават да разработват 

технически усъвършенствания с потенциално добавяне на допълнителни 

стъпки. Например последно е въведена постдилатация с високо налягане 

на стента в страничния клон („проксимална SB оптимизация“), призната 

като полезна от EBC. Въпреки доказателствата, че DK crush е с по-

благоприятни резултати от другите техники за стентиране на стволовата 

бифуркация, тя не е панацея. Има данни за по-висок риск от ранна 

агресивна рестеноза, която се обяснява с травмата на съдовата стена при 

всяка стъпка от изпълнението ѝ. В метаанализ на техниките за 

бифуркационно стентиране се установи, че освен DK crush и minicrush 

техниката се свързва с ниска честота на неблагоприятни събития и 

усложнения в сравнение с другите разгледани техники, включително 

provisional подход. Авторите са изненадани от неочакваната полза на 

minicrush техниката, която е разработена като модификация на 

класическата crush. Правдоподобно обяснение е наличието на по-малко 

метални стратове, което води до по-малка деформация и „по-реологична“ 

геометрия на карината и съответно по-добри клинични резултати. В този 

метаанализ при изолирано разглеждане на ЛМ бифуркацията minicrush 

техниката се представя с най-ниска честота на МАСЕ, следвана от DK 

crush, provisional стентиране, Т-стентиране, класически crush и с най-

неблагоприятни резултати – culotte. Нещо повече, сulotte и класическата 

crush техника се свързват с повишен риск от тромбоза на стента, сравнено 

с provisional стентирането. Следва да се отбележи, че успехът на 

бифуркационната техника произхожда от добрата преценка на лезията и 

избора на подход преди това, а не като стратегия за спасяване след 
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неуспешна provisional техника. Още повече при комплексни бифуркации 

2-стентовите техники превъзхождат едностентовата. В нашето проучване 

не се установява значима разлика между честотата на различните 2-

стентови техники в групите вероятно поради малкия брой.  

При анализа на честотното разпределение на показателите средна 

дължина на стента в ствола, както и общата стентирана дължина и общ 

брой стентове се установи, че медианите на тези показатели са 

сигнификантно по-големи в изследваната група, което се обяснява с 

третирането на по-дълги и по-голям брой лезии в случаите на висок SS. За 

разлика от директното стентиране на стволовата лезия, което е значимо 

по-често срещано в група 1 (р = 0,003), тъй като стволовите лезии в тази 

група не са толкова комплексни и не налагат предварителна подготовка. 

В останалите случаи е извършена балонна предилатация към ЛАД и/или 

Сх в зависимост от техниката. Предилатация към ЛАД и Сх е провеждана 

по-често в група 2, сравнено с група 1 (р = 0,010, съответно р = 0,005). В 

много голям процент от интервенциите (82%) при подготовка на ЛМ 

лезиите са използвани балони за високо налягане, като този процент 

достига 100% в група 2 (р = 0,002). По отношение на средния диаметър на 

използваните за предилатация балони от ЛМ към ЛАД и Сх, както и 

тяхната дължина не се наблюдава значима разлика в групите. Наблюдава 

се значима разлика в упражняваното налягане за предилатация на лезиите, 

като за група 2 е 17,95 ± 2,91, медиана 20, сравнено с група 1 – 15,80 ± 

4,01, медиана 16 (р = 0,006). Това до голяма степен се определя от по-

голямата резистентност в контекста на комплексността на третираните 

стволови лезии в групата с висок SS. Същата зависимост по отношение на 

техническите характеристики на балоните се наблюдава и при 

постдилатациите. При оптимизиране на финалния резултат техниката РОТ 

е провеждана значимо по-често в група 2 (р = 0,021), за разлика от kissing 

техниката, при която няма разлика между групите (р = 0,316), което може 

да се обясни с факта от необходимостта от прилагане на РОТ техниката 

неколкократно в група 2. В рандомизираните проучвания се наблюдава 

по-висока честота на kissing балонната инфлация, която се приема като 
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финална в голям процент от ЛМ интервенциите, за разлика от нашето 

проучване, където финална техника е POT.  

Друг подход освен балонна предилатация за подготовката на 

стволовата лезия, използвана в нашето проучване, е ротационна 

атеректомия (ротаблация), прилагана в 4,4% от наблюдаваните лица, 

което съответства на данните от няколко публикации и е с по-голяма 

честота в групата с висок SS (p = 0,003).  

В настоящото проучване IVUS е използван предимно с цел 

оптимизиране на крайния резултат в 61% от случаите, като няма значима 

разлика между групите (62,7% в група 1 срещу 58,5% в група 2, [χ²(1) = 

0,24, р = 0,628]. Към настоящия момент използването на IVUS в рутинната 

интервенционна практика остава силно хетерогенно, което се подчертава 

от значителната променливост в регионалните практики и индивидуалния 

опит на оператора. Разходите остават основен фактор в много страни, 

включително и в България. Така или иначе използването на IVUS 

подобрява клиничните резултати при пациенти, подложени на ПКИ, тъй 

като предоставя информация относно 1) необходимостта от допълнителна 

подготовка на лезията; 2) оптимална преценка за размера на стента с цел 

постигане на най-голяма минимална площ на лумена (MSA), която е и най-

големият предиктор за бъдещи събития; 3) установяване на недобра 

експандираност или протрузия на стратове, които изискват по-нататъшно 

третиране; и не на последно място – остри усложнения, включително 

дисекация на ръба на стента, хематом или деформация на самия стент. 

Въпреки това честотата на използване на IVUS при ЛМ интервенции 

варира по данни от литературата от 14% до 77%. Много проучвания 

демонстрират ползите от използването на вътресъдов ултразвук – EXCEL, 

IVUS-XPL, ULTIMATE, няколко едноцентрови проучвания в Китай, както 

и пултов анализ на 4 испански регистъра IVUS-TRONCO-ICP. В 

подпроучване и на NOBLE, публикувано наскоро, Ladwiniec и сътр. 

съобщават, че IVUS, ръководена ПКИ на ЛМ, е проведена в 72% от 

случаите и се свързва със значимо намаляване на риска от повторна 

реваскуларизация на стволовата лезия. Това се потвърждава и от 

резултати, публикувани от големия шведски регистър SCAAR, където 
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Andell и сътр. доказват, че ПКИ на ЛМ, ръководена от IVUS, се свързва 

със значително по-ниска честота на смъртност, рестеноза и дефинитивна 

стент тромбоза в сравнение с конвенционална, без IVUS, процедура. 

Пациентите с IVUS в това проучване са с избрани значително по-големи 

диаметри на стента, което се определя като независим предиктор за по-

добри резултати.  

Средната минимална площ на лумена след имплантиране на 

стента, оценена с IVUS (MSA), в нашето проучване е 11,19 ± 2,48 mm² и 

не се установява сигнификантна разлика между групите с комплексна и 

некомплексна патология. Постигането на по-голяма финална MSA се 

свързва с по-малко негативни събития, но дори и в големите проучвания 

контролен IVUS се осъществява в около 1/3 от случаите. Средната MSA, 

измерена в NOBLE (но при по-малък брой проконтролирани пациенти), е 

12,5 ± 3,0 mm² и е по-голяма от тази в EXCEL (9,9 ± 2,3 mm²) или в 

едноцентрово проучване от Корея при 403 пациенти (10,2 ± 2,4 mm²), 

въпреки че и трите кохорти имат подобна сложност на стволовите лезии. 

ПКИ на ствола с IVUS контрола е с по-добри клинични резултати, 

вероятно повлиявайки на оператора как да постигне разумно по-голяма 

MSA.  

IIbIIIa рецепторни антагонисти са прилагани по усмотрение на 

оператора при 12 пациенти (8,8% от случаите), което съответства на 

данните от публикации. Интрааортна балонна помпа е използвана много 

под цитираната в проучвания (5,5%) (28), само при двама пациенти (1,5%) 

с превантивна цел (по един от всяка група), но предвид малкия брой 

резултатът не подлежи на статистическа обработка и не е включен в 

анализа. 

По отношение на общо процедурното време, скопичното време, 

количеството контраст, ДАП и апликиран нефракциониран хепарин 

групите се различават значимо, което е обяснимо предвид сложността на 

процедурата в група 2. Средното общо процедурно време е 102,90 ± 

39,44 мин съответстващо на данни от други публикации.  

Процедурният успех е 100% и за двете групи. Перипроцедурни 

усложнения са регистрирани при общо 8 пациенти (5,88%), съответно 6 
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(7,2%) в група 1 и 2 (3,8%) в група 2 (р = 0,482). В EXCEL, където всички 

пациенти са с ниска и умерена сложност на лезиите, честотата на 

процедурни усложнения без перипроцедурния МИ е 3,8% и 10,4% с него. 

В J-PCI регистъра при анализ на ЛМ интервенциите процедурните 

усложнения варират от 1,8 до 6,9% в зависимост от клиничната 

презентация (при изключени пациенти с ОКС със ST елевация) и опита на 

оператора и институцията.  

Пациентите от двете групи са проследени в продължение на 2 

години за неблагоприятни сърдечносъдови събития (МАСЕ), които 

включват смърт по всяка причина (т. нар. обща смъртност), сърдечна 

смърт, инсулт и повторна реваскуларизация съответно на 30 ден, 3–6 

месец, 12 и 24 месец. Честотата на комбинирания показател МАСЕ за 

двугодишния период на проследяване е 16,3%. Не се установява 

статистически значима разлика в групите (18,3% за група 1 и 13,2% за 

група 2 [χ²(1) = 0,61, р = 0,435]. Първична крайна цел, която представлява 

интерес за всички рандомизирани проучвания, сравняващи ПКИ и АКБ, е 

обикновено комбинираният показател за големи събития МАСЕ, 

включващ смърт, МИ и инсулт, със или без включването на повторната 

реваскуларизация. Данни още от ранните регистри, сравняващи ПКИ и 

АКБ при стволова стеноза, показват, че двата вида реваскуларизация имат 

сходна честота на смърт, миокарден инфаркт, инсулт и повторна 

реваскуларизация при проследяване, докато рандомизираните проучвания 

показват, че при пациентите с по-голяма сложност на анатомията, 

изразяваща се в Syntax Score ≥ 32, АКБ е с по-добри резултати за сметка 

на по-ниската честота на повторни реваскуларизации, без да се наблюдава 

разлика в смъртността. В регистрите повторната реваскуларизация често 

не се включва в комбинираната крайна точка, а се анализира отделно, 

както и в някои рандомизирани проучвания, което до голяма степен 

допринася за хетерогенността на резултатите. В нашето проучване 

миокардният инфаркт е изключен от крайните цели, предвид 

хетерогенността на четвъртата дефиниция, по няколко причини. Съгласно 

приетото определение и стойността на високочувствителния тропонин, 

голяма част от пациентите в нашето проучване са с остър коронарен 
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синдром без СТ елевация и вече са с повишен тропонин, и трудно би могъл 

да се интерпретира постпроцедурният резултат. Определенията на 

клиничните изпитвания за перипроцедурен (тип 4а) МИ са трудни за 

стандартизиране, особено при пациенти в реалната практика. Сложността 

произтича от използването на много чувствителни биомаркери за фино 

миокардно увреждане и балансирането спрямо необходимостта от 

идентифициране на събития. Несъответствието между дефинициите 

остава огромна бариера за разбирането на резултатите в клиничните 

изпитвания или обединяването на резултатите за откриване на сигнали за 

безопасност. Променливостта идва от използването на различни реактиви 

и приемането на различни прагове на стойности – например горната 

референтна граница на производителя [URL] спрямо определена от 

локалната лаборатория горна граница на нормата. Затова и определенията 

на МИ варират в различните ПКИ, АКБ, структурни и лекарствени 

проучвания.  

Докладваната честота на големи сърдечносъдови събития до 

втората година, включващи повторната реваскуларизация и МИ при ЛМ 

ПКИ, варира от 13,3% до 17,8% в рандомизираните проучвания, като е 

съизмерима с тази от нашето проучване. При сравняване на МАСЕ в 

различните групи в зависимост от комплексността на лезиите прочуването 

SYNTAX докладва значително по-висока честота на големи събития при 

пациентите с SS > 32 (25,3% на първата и 26,8% на третата година) и като 

цяло в проучването се докладва и по-висока честота на големи събития 

(към втората година > 20%). Това проучване е проведено с първа 

генерация паклитаксел – излъчващ стент, и честотата на МИ не е много 

висока. Нерандомизирано проучване, сравняващо двугодишния МАСЕ 

при пациенти с ЛМ ПКИ със стабилна ангина и всички варианти на ОКС, 

включително ОКС с СТ елевация, съобщава също по-висока честота (20% 

за групата без ОКС и 26% за групата с ОКС), но и в него са включени 

пациенти, третирани с обикновени метални стентове, първа и втора 

генерация МИС. Миокардният инфаркт е изключен от крайните цели 

вероятно по същите причини, както в нашето проучване. 
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Проучванията се различават по отделните компоненти на 

комбинирания показател, но смърт по всяка причина (all-cause mortality), 

или т. нар. обща смъртност, присъства във всички. В нашето проучване 

общата смъртност за периода на проследяване е 9,6%, малко по-висока в 

сравнение с рандомизираните проучвания, където варира от 5,5 до 8,2%, 

което би могло да се обясни с факта, че в настоящото проучване са 

включени последователни пациенти от реалната клинична практика, с 

висок процент пациенти с ОКС, придружаващи заболявания и висок Euro 

Score и не на последно място над 38% пациенти с SS ≥ 32. При сравняване 

с други подобни нерандомизирани проучвания се установява, че при тях 

още едногодишната смъртност е над 12%, а петгодишната надхвърля 20%. 

В друга студия с 448 пациенти с ЛМ ПКИ, с включени пациенти с ОКС, 

смъртността при двугодишно проследяване е 11%. 

При разглеждане причините за смърт в над 21 рандомизирани 

клинични проучвания половината от смъртните случаи след ПКИ са 

несвързани със сърцето. Само през първите 30 дни след ПКИ броят на 

сърдечносъдовите смъртни случаи е по-висок от некардиоваскуларните 

смъртни случаи, докато след 1 година последната е преобладаващата 

форма на смърт. Нарастването на честотата на несвързаната със сърцето 

смъртност след 1 година всъщност може да няма връзка с проведената 

ПКИ и трябва да се има предвид оценката на дългосрочните резултати. В 

проучване, основано на популационен анализ, авторите доказват, че 

смъртността по всички причини на 30 дни, 1 година и 2 години след ПКИ 

нараства с течение на времето. Сърдечните причини за смърт доминират 

в краткосрочен план след ПКИ; некардиалната причина обаче се превръща 

в основен компонент за смъртността в дългосрочен план. Тази тенденция 

се установява и в нашето проучване. Освен това сърдечната смърт се 

разглежда като показател в малко от рандомизираните проучвания. 

Честотата в нашето проучване е 8,8%, като е сравнима с публикациите в 

литературата. Интересното е, че при сравняване с АКБ (предпочитан за 

лечение на пациенти с висок SS) не се установява значима разлика с ПКИ 

дори при дългосрочно проследяване, което също се потвърждава от 

настоящото проучване. 
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Честотата на мозъчния инсулт е много ниска в нашето проучване 

(под 1%), като по принцип честотата на инсулта след ЛМ ПКИ по всички 

студии е значимо по-ниска, сравнено с АКБ при 1-годишно проследяване 

и без сигнификантна разлика при дългосрочно проследяване. Предвид 

това този показател не подлежи на статистическа обработка и не е 

обективен за сравняване между групите.  

Еволюцията от балонната ангиопластика през обикновените 

метални стентове (БМС) към първо и второ поколение МИС доведе до 

прогресивно намаляване честотата на рестеноза и клинично обусловени 

повторни реваскуларизации след ПКИ. Повторните реваскуларизационни 

процедури се свързват с по-висока честота на късна смъртност (макар и в 

по-малка степен от инсулта и миокардния инфаркт). В различните 

съобщения повторната реваскуларизация се разглежда в 3 варианта – на 

таргетната лезия, на таргетния съд и третиране на нетаргетен съд. В 

нашето проучване е анализирана честотата на повторна реваскуларизация 

на таргетната лезия, което приемаме, че е в пряка връзка с анатомичните 

и процедурните особености. На втората година тя е 8,1%, което е по-ниско 

в сравнение с данните от публикуваните регистри (153,197,200) и 

нерандомизираните проучвания, където достига 14%. Само в едно 

рандомизирано проучване е анализиран този вид повторна 

реваскуларизация, докато във всички останали е анализирана повторна 

реваскуларизация на таргетния съд, което до известна степен също е 

показателно и честота ѝ варира от 6,1% на втората година в проучването 

PRECOMBAT до 11,8% на първата и 20% на третата година в проучването 

SYNTAX, още повече при пациентите с висок SS тази честота достига 

съответно 25,3% за 1-ата и 26,8% на 3-ата година. В NOBLE тя е около 

10% на втората година и 12,6% на третата година в EXCEL. Интересно 

заключение на известни публикации е, че в повечето случаи на ЛМ 

рестеноза се установява в рамките на 1-ата година след процедурата, което 

се потвърждава и в нашето проучване, като пикът на повторната 

реваскуларизация е на първата година (6,2% за група 1 и 5,8% за група 2, 

р = 1,000). Въпреки че при цялостното проследяване се наблюдава 

тенденция за по-висока честота на повторните интервенции в групата с 
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комплексна патология, разликата не е статистически значима (р = 0,661), 

което значително се различава от публикациите досега. Това в голяма 

степен може да се обясни с натрупания достатъчно опит на нашия център 

в третирането на комплексни интервенции, спазвайки общоприетите 

протоколи за поведение. Също така възможно обяснение е значително 

високата честота (69%) на контролна коронарография сред 

наблюдаваните пациенти. В нашето проучване рутинна контролна 

ангиография се предлага на всички пациенти след 3, 6 или 12 месеца в 

зависимост от комплексността на процедурата и разбира се, при клинични 

индикации. Основна цел е да се намали рискът от фатални усложнения с 

цената на повишаване необходимостта от повторни реваскуларизации. 

Ролята на рутинното ангиографско проследяване след ЛМ ПКИ все още е 

тема на дебат. След успешна ПКИ липсват контролирани рандомизирани 

проучвания, сравняващи стратегиите на проследяване. Рутинната 

контролна ангиография често се използва в проучвания за оценка на 

степента на рестеноза. Подобен подход е признато, че се свързва с макар 

и малък риск от заболеваемост и смъртност, но аргументите от ползата от 

повторна реваскуларизация при наличие на асимптоматична рестеноза са 

оскъдни и клиничното въздействие на рутинната контролна ангиография 

върху дългосрочната преживяемост е спорно. На тази основа 

ръководствата препоръчват контролна ангиография след ПКИ в 

ограничени клинични ситуации, при рецидив на симптоматиката или 

доказана исхемия. 

Въпреки това, тъй като пациентите с ангиографски доказана 

рестеноза имат по-лоша прогноза при дългосрочно проследяване, при 

пациенти с по-висок риск може да се обмисли планирана коронарография. 

Влиянието на рутинната контролна ангиография в реалната практика при 

пациенти с висок риск, каквито са пациентите с ПКИ на непротектирана 

стволова стеноза, не е напълно оценено. Въпреки че не се препоръчва от 

съвременните ръководства, може да е подходяща при пациенти, 

подложени на успешна комплексна коронарна интервенция, в частност 

стволова такава. Всъщност рутинната контролна ангиография се 

препоръчва между 6 и 12 месеца след ПКИ, но липсват доказателства в 
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подкрепа на тази стратегия. По-стари проучвания съобщават, че 

рутинната контролна ангиография след ПКИ води до по-високи честоти 

на повторни интервенции, без ясни предимства в сравнение с 

консервативно лечение, при което повторната ангиография е запазена за 

пациенти с рецидивиращи симптоми или обективизирана миокардна 

исхемия, включително пациенти с ЛМ ПКИ. В актуално проучване 

рутинната контролна ангиография при ЛМ ПКИ се свързва (както се 

очаква) с по-висока честота на повторна реваскуларизация, но изглежда 

това подобрява късния резултат, тъй като компонентите на комбинирания 

показател МАСЕ – сърдечна смърт, нефатален ИМ и спешна повторна 

реваскуларизация, са значително намалени. Същите резултати се 

представят и от многоцентров регистър на всички пациенти с третирана 

критична ЛМ стеноза с втора генерация МИС и демонстрират, че 

плановият ангиографски контрол се свързва с по-висока честота на 

таргетна повторна реваскуларизация, но по-ниска честота на сърдечна 

смърт. Елективните повторни процедури за реваскуларизация могат да 

имат благоприятно въздействие върху клиничните резултати при 

пациенти с висок риск, като освен това доказването на асимптоматична 

рестеноза има предиктивна стойност по отношение на 4-годишна 

смъртност след ПКИ.  

В нашето проучване се наблюдава висока честота на контролно 

ангиографско проследяване на 3–6 месец, а всъщност честотата на 

рестеноза и необходимостта от повторна реваскуларизация е най-голяма 

на 1-ата година, което поставя под въпрос препоръката за контролна 

ангиография при липса на клинични индикации до края на 1-ата година, 

независимо от комплексността на процедурата.  

От проведения анализ на преживяемостта се установи, че след ЛМ 

интервенция свобода от МАСЕ при двугодишното проследяване е 

постигнато при висок процент пациенти от двете групи, без да се 

установява статистически значима разлика между тях (Log Rank = 0,518). 

Същите заключения се направиха и при анализ на отделните компоненти 

обща смъртност и повторна реваскуларизация (Log Rank = 0,277 и Log 

Rank = 0,713). Получените резултати отчасти са сравними с тези от 
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рандомизираните, нерандомизираните проучвания и регистрите, що се 

касае за общата смъртност. Данните от нашето проучване сочат значимо 

по-ниска честота на комбинирания МАСЕ и необходимостта от повторна 

реваскуларизация, особено при пациенти с висок SS. Едно потенциално 

обяснение за тези резултати е използването само на втора генерация МИС; 

второ е използването на утвърдени и доказано ефективни техники за 

интервенция на стволови лезии; трето – изключването на миокардния 

инфаркт като компонент на комбинирания показател МАСЕ също 

вероятно допринася за по-добрите резултати, но така или иначе процентът 

на отчетени МИ в рандомизираните проучвания не е много висок като 

цяло; четвърто – в голям процент от случаите е използван IVUS за 

оптимизиране на крайния резултат. Не на последно място, в настоящото 

проучване е постигната пълна реваскуларизация при всички пациенти, за 

разлика от данните в повечето рандомизирани и нерандомизирани 

проучвания, особено при пациентите с висок SS. За сравнение в ЛМ 

кохортата на SYNTAX проучването пълна реваскуларизация е постигната 

едва в 64,5%, а в други публикации от реалната практика в 78,9% от 

случаите. Актуален метаанализ представя ползата от постигане на пълна 

реваскуларизация при пациенти с многоклонова КБ, а post-hoс анализ на 

проучването SYNTAX показа, че анатомично непълната реваскулари-

зация се свързва с по-неблагоприятни дългосрочни резултати както при 

ПКИ, така и при АКБ. Остатъчен SS > 8 след ПКИ сигнификантно 

увеличава 5-годишния риск от смърт, МИ и инсулт, а всеки остатъчен SS > 

0 се свързва с по-висока честота на повторна реваскуларизация. Други 

нерандомизирани проучвания, както и анализ на пациенти от няколко 

големи рандомизирани проучвания потвърждават твърдението, че 

пълната реваскуларизация при пациенти с МКБ и/или ЛМ стеноза прави 

съизмерими резултатите между АКБ и ПКИ по отношение на МАСЕ. 

Идентифицирането на предиктори за МАСЕ при стволови ПКИ е 

обект на много студии. В повечето от тях като предиктори за смъртност и 

големи усложнения след ЛМ ПКИ се определят напредналата възраст, 

наличието на захарен диабет, женски пол, ХБЗ, придружаващо ПМ, Euro 

Score > 6, предшестваща ПКИ, ОКС, третиране на дисталната бифуркация, 
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използването на двустентова техника и др. В настоящото проучване на 

базата на направен еднофакторен и многофакторен логистичен 

регресионен анализ като предиктори за големи усложнения са определени 

предшестващият МИ, напредналата бъбречна недостатъчност и 

двустентовата техника. Влиянието на тези показатели върху 

дългосрочната прогноза се потвърждава и от редица проучвания. 

Интересно е, че при определяне на предиктори в двете групи поотделно се 

установява разлика. За група 1 или тази, включваща пациенти с по-малка 

анатомична сложност (SS < 32), преживеният МИ е с най-голямо значение 

(р = 0,018), а при SS ≥ 32 напредналата бъбречна недостатъчност е основен 

предиктор. До момента в литературата няма данни за определяне на 

предиктори за МАСЕ при стволови ПКИ и комплексна коронарна 

анатомия, т.е. в случаи на SS ≥ 32. Самият Syntax Score сам по себе си е 

предиктор за по-голяма честота на МАСЕ в редица регистри и проучвания, 

но не се доказа като такъв в нашето.  

Като предиктори, определящи вероятността за по-малка 

преживяемост и по-късо време до поява на първо събитие през 

двугодишния период на проследяване, също са определени 

предшестващият МИ, напреднала БН и използване на двустентова 

техника. Като за втора група отново само БН се оказа от значение, докато 

за група 1 освен преживеният МИ, и двустентовата техника се определи 

като фактор, повишаващ риска по-ранна изява на събития.  

 

Алгоритъм за поведение при пациенти със значима стеноза 

на ствола на ЛКА 

Анализирайки резултатите от нашето проучване, предлагаме 

алгоритъм за интервенционално лечение на непротектирана стеноза на 

ствола на ЛКА. В него са взети предвид и данните от публикации по 

темата, както и някои от по-известните, вече създадени алгоритми (фиг. 

34). 
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Фигура 34. Алгоритъм за поведение при пациенти със стволова стеноза 

В основата на предложения от нас модел на поведение стоят 

оценка на клиничното състояние на пациента и анатомичните особености 

на стволовата лезия. На първо място от голямо значение е клиничната 

презентация, защото ако пациентът е с остър МИ с ST елевация (STEMI) 

или без ST елевация (NSTEMI) и с нестабилна хемодинамика, се извършва 

незабавна ПКИ на таргетната лезия с основна цел възстановяване на 

кръвотока и стабилизиране на хемодинамиката. Дори и в американските 

препоръки за ПКИ (93,160), които са доста по-рестриктивни спрямо 

европейските, при STEMI и NSTEMI индикации за перкутанна ЛМ 

интервенция са клас IIa. Ако пациент е с ОКС без ST елевация или със 

стабилна ангина, с доказана обширна исхемия и/или образно, и/или 

функционално оценена значима стволова лезия, подлежи на обсъждане с 

мултидисциплинарен екип, в това число с него самия и неговите близки. 

Обективизирането на състоянието му се прави въз основа на 

общоприетите скорови системи, съответно за клинична оценка – Euro 

Score-II, а за анатомична комплексност – Syntax Score-I критериите. В 

последните европейски ръководства се подчертават ефикасността и 

ограниченията на стволовите ПКИ вследствие на неотдавна 

публикуваните резултати на последните рандомизирани проучвания. По 
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този начин се подчертава и се препоръчва изборът на стратегия за 

реваскуларизация (АКБ или ПКИ) при стабилни или стабилизирани 

пациенти да е съобразен с конкретния пациент и сърдечния екип. Така до 

голяма степен се залага на персонализирания, професионално 

компетентен подход, който все повече се налага в ежедневната клинична 

практика и постепенно измества стереотипното поведение, налагано през 

годините от медицината, основана на доказателства. След взeмане на 

решение за ПКИ задължително условие за успех в краткосрочен и 

дългосрочен аспект, независимо от сложността на коронарната анатомия, 

е спазването на базисните препоръки за третиране на тези лезии, 

разработени от опитни оператори, които са отразени в консенсусни 

документи на сдружения, развиващи теорията и практиката за успешно 

интервенционално лечение на стволовите лезии с цел постигане на пълна 

реваскуларизация, особено при придружаваща дистална коронарна 

патология.  

Стволови лезии, локализирани в остиума и/или среден сегмент 

(фиг. 35), се третират със стандартна едностентова техника.  

 

А               Б      

Фигура 35. Стволова стеноза с локализация в остиум (А) и среден сегмент/шафт 

(Б) 

Предизвикателство представлява третирането на дисталната 

бифуркация. Определянето на бифуркацията като истинска или елективна 

(Медина 1,1,1 или 1,0,1) се диктува чрез ангиографска оценка на 

страничния клон въз основа критериите на проучването DEFINITION. 

Като некомплексна се определя стволовата бифуркация (Медина1,1,1 или 
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1,0,1), когато стенозата на страничния клон е < 70% и/или дължината на 

лезията е < 10 mm (фиг. 36). В този случай обикновено се пласира 1 стент, 

кросовър на страничния клон, в който е оставен водач (т. нар. jailed wire). 

А  Б  В  

Фигура 36. Пример за третиране на некомплексна бифуркационна стволова 

стеноза с едностентова техника: А) анатомия преди стентирането; 

Б) provisional едностентова техника; В) краен резултат 

Като комплексна стволовата бифуркация се определя, когато 

стенозата на страничния клон е > 70% и/или дължината на лезията 

е > 10 mm (фиг. 37).  

А  Б  В  

Фигура 37. Пример за третиране на комплексна бифуркационна стволова 

стеноза с двустентова minicrush техника: А) анатомия преди стентирането; 

Б) двустентова minicrush техника; В) краен резултат  

По-често се препоръчва тези случаи още в началото да се обсъждат 

и подготвят за двустентова техника. Всяка некомплексна лезия може да се 

прекатегоризира в комплексна с добавяне на два от следващите 6 по-малки 

критерии: 1) дължина на лезията в основния съд > 25 mm; 

2) умерена или значима калциноза; 3) бифуркационен ъгъл ЛАД/Сх > 70; 
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4) диаметър на основния съд < 2,5 mm; 5) наличие на тромбоза; 

6) множествени лезии. Освен това всяка некомплексна лезия може да се 

комплицира с компрометиране на страничния клон, забавяне на кръвоток 

в него и/или функционална оценка с FFR < 0,80, което да наложи да се 

премине към двустентова техника. Двустентовите техники в най-голяма 

степен се определят от бифуркационния ъгъл, като предпочитани за 

широк ъгъл са Т-техниките или DK crush, докато при тесен ъгъл 

подходящи са minicrsuh, DK crush и culotte (фиг. 38).  

A  Б  В  

Фигура 38. Комплексна бифуркационна стволова стеноза, третирана с ТАР 

техника: А) анатомия преди стентирането; Б) kissing балонна инфлация след 

имплантиране на стента в страничния клон; В) краен резултат 

Kissing балонната инфлация (фиг. 38Б, 39) и проксималната 

оптимизационна техника (РОТ) (фиг. 40) са от голямо значение за 

възстановяване на физиологичната геометрия на стволовата бифуркация 

както при некомплексните, така и при комплексните случаи. 

                            

Фигура 39. Примери за kissing балонна инфлация 
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  A            Б  

Фигура 40. Проксимална оптимизационна техника (POT): А) пласиране на 

балона; Б) инфлация на балона 

В края на процедурата с цел верифициране и евентуална 

необходимост от оптимизиране на крайния резултат препоръчваме 

провеждане на IVUS (фиг. 41).  

               

Фигура 41. Примери за IVUS верифициране на MSA след ЛМ интервенция: 

А) MSA = 9,9 mm², Max LD – 3,7 mm, Min LD – 3,4 mm; Б) MSA = 10,2 mm², Max 

LD – 3,7 mm, Min LD – 3,4 mm 

Техническият опит и използването на образни методики са важни 

компоненти за постигане на оптимални дългосрочни клинични резултати. 

Очаква се бъдещи подобрения в конструкцията и дизайна на стентове и 

допълнителни доказателства от рандомизирани проучвания, насочени към 

установяване на възможно най-добрите технически подходи за намеса в 

сложните стволови бифуркации, да подкрепят допълнително ползата и 

безопасността на ПКИ в тази анатомична територия. 
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ИЗВОДИ  

1. Относителният дял на изследваните пациенти с SS ≥ 32 и ПКИ на 

стволова стеноза e висок (38%) и съизмерим с международни 

проучвания (35–43%). 

2. Не се установява статистически значима разлика по отношение на 

изходните демографски и клинични характеристики в изследваната 

(SS ≥ 32) и контролната (SS < 32) групи, което ги прави съпоставими. 

3. За разлика от данните в други научни студии някои от 

изследваните от нас показатели определят по-висок рисков профил на 

пациентите. Тези показатели са:  

– средната възраст на пациентите в нашето проучване е по-висока 

(66,69 ± 11,43 години) в сравнение с докладваната в актуални 

метаанализи (от 61 до 66 години), без установена статистически 

значима разлика между изследваната и контролната група (67,83 ± 

11,32 срещу 65,96 ± 11,50, р = 0,355); 

– разпределението по пол в двете групи не се различава (р = 0,927), 

но делът на жените сред изследваните е 31,6% и е по-висок, 

сравнен с данни от метаанализи и други научни публикации (около 

24%); 

– честотата на рисковите фактори не се различава между 

групите. С най-висок дял са АХ (94,1%) и дислипдемията (82,4%), 

следвани от тютюнопушенето (45,6%), предшестващ МИ (42,6%) 

и предшестваща ПКИ (50,0%), за разлика от други проучвания, 

където се съобщава по-ниска честота (съответно за АХ варира от 

65 до 75%, за дислипидемия – 65–82%; за тютюнопушене – 18–

20%, за предшестващ МИ 18–36% и за предшестваща ПКИ – 18–

20%); 

– честотата на пациенти с предшестващ АКБ и оклудирани 

графтове (10,3%) към клоновете на ЛКА в общата кохорта е 

значително по-висока в сравнение с малкото публикувани данни 

(1–2%), което до голяма степен обуславя и взетото от страна на 

пациентите и сърдечния екип решение за ПКИ; 
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– придружаващите заболявания са равностойно представени в 

двете групи. Общият дял на пациенти с ХОББ (12,5%) е по-висок 

в сравнение с данни от малкото проучвания (8,1%), разглеждащи 

този проблем. Установява се по-голямо присъствие на ХОББ в 

SS ≥ 32 (18,9% срещу 8,4%), но разликата не достига степен на 

сигнификантност (р = 0,073). ХАНК и МСБ също са представени с 

по-висок относителен дял (съответно 14,7% и 13,2%) в сравнение 

с отразения в публикации (2,3–10,3% за ХАНК и 5,5–7,7% за 

МСБ), без значима разлика в групите (р = 0,273 за ХАНК и р = 

0,609 за МСБ), което потвърждава високия сърдечносъдов рисков 

профил на нашите пациенти;  

– острият коронарен синдром (ОКС) без СТ елевация е индикация 

за реваскуларизация в 72,8% от анализираните случаи, без значима 

разлика в групите (72,3% срещу 73,6%, р = 0,868), за разлика от 

повечето клинични изпитвания, където пациентите с ОКС са слабо 

представени. Нашите данни се потвърждават от публикации на 

регистри от реалната практика (67–83,7%); 

– средната фракция на изтласкване на ЛК при анализираните 

пациенти е 56,18 ± 9,71%, което съответства на публикуваните 

данни от регистри и рандомизирани проучвания. Въпреки че и в 

двете групи ФИ на ЛК е над 50% (запазена ЛК функция), се 

установява, че пациентите с SS ≥ 32 са с по-ниска ФИ (53,7% 

срещу 58%, p = 0,017), което може да се обясни, от една страна, с 

по-комплексната патология и обширна исхемия при тези 

пациенти, от друга – с по-високия процент, предшестващ МИ, и 

преживяна сърдечна операция;  

– изборът на перкутанна реваскуларизационна стратегия до 

голяма степен се определя от по-високия Euro Score на пациентите. 

Като цяло в общата група пациенти преобладават тези с нисък 

Euro Score (68,4%), при 21,3% се установява интермедиерен и при 

10,3% Euro Score е над 6. В групата с SS ≥ 32 делът на пациентите 

с интермедиерен и висок Euro Score е сигнификантно по-висок (р 

= 0,023).  
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4. Комплексността на патологията при пациентите SS ≥ 32 се определя 

от установяването на по-голямата честота на следните анатомични 

особености на стволовата лезия и придружаващата коронарна болест:  

– засягане на дисталната бифуркация – регистрирана при общо 

86,8% от случаите, като честотата е по-висока в сравнение с 

публикувани данни (67–82%). В групата с SS ≥ 32 е сигнификантно 

по-честа в сравнение с контролната група (96,2% срещу 80,7%, р = 

0,009); 

– комплексна бифуркация – с висок относителен дял (43,4%) при 

пациентите с SS ≥ 32, сравнено с контролната група (19,3%) (р = 

0,009) и с актуални публикации (24,5–33,2%); 

– третиране на допълнителни съдове – в 78,7% от случаите в хода 

на ЛМ интервенцията е третиран и друг съд с цел постигане на 

пълна реваскуларизация, съответно 100% за група SS ≥ 32 срещу 

65% (p < 0,001); 

– дължина на стволовата лезия – значимо по-голяма в групата с 

SS ≥ 32 (20,40 ± 4,65 срещу 16,41 ± 4,74 mm, p < 0,001) в контекста 

на по-комплексната патология на пациентите; 

– умерена или тежка калциноза – значимо по-често в групата с SS ≥ 

32 (44,20% срещу 26,50%, p < 0,034); 

– неблагоприятен ъгъл на бифуркацията – значимо по-често в SS ≥ 

32 групата (32,1% срещу 16,9%, р = 0,039). 

5. Сложността на последващата ПКИ в групата с комплексна анатомия 

(SS ≥ 32) се потвърждава от редица сигнификантно по-високи 

процедурни показатели:  

– значимо по-висока честота на използване на феморалния достъп 

в SS ≥ 32 групата (73,6% срещу 53,0%, р = 0,016); 

– използване на водещи катетри с по-голям диаметър на лумена – 

7F (73,6% срещу 51,8%, р = 0,011); 

– значимо по-висока честота на използване на двустентова техника 

в SS ≥ 32 групата (34% срещу 10,7%, р < 0,001), без значима 

разлика в честота на различните видове техники;  
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– използване на стентове с по-голяма дължина в ствола при SS ≥ 

32 (38,92 ± 15,76 mm срещу 25,96 ± 11,43 mm, р < 0,001), както по-

голям среден брой стентове на пациент (3,21 ± 1,21 срещу 1,94 ± 

0,98, р < 0,001) и обща стентирана дължина на всички лезии (88 

± 27,19 mm срещу 87,57 ± 34,91 mm, р < 0,001); 

– директното стентиране е значимо по-рядко в групата с SS ≥ 32 

(20,8% срещу 45,8%, р = 0,003) и значимо по-често е прилагана 

подготовка на лезиите с предилатация (79,2% срещу 57,8% за 

ЛАД, р = 0,010 и 35,8% срещу 14,7% за Сх, р = 0,005) и ротаблация 

– използвана само в групата с висок SS в 11,3% от случаите (р = 

0,003) и 4,4% от общата кохорта, съизмеримо с данни от 

публикации (3–6%); 

– значимо по-често прилагане на РОТ техниката при SS ≥ 32 

(96,20% срещу 83,10%, р = 0,021), което може да се обясни с факта 

от необходимостта от неколкократно оптимизиране на резултата в 

групата с комплексна анатомия;  

– IVUS е използван почти рутинно (в 61% от случаите), за разлика 

от приложението му в реалната европейска практика (14–15%). Не 

се установява разлика между групите (58,5% в SS ≥ 32 срещу 

62,7%, р = 0,628), както и в постигнатата MSA на ствола (10,79 ± 

2,11 за SS ≥ 32 срещу 11,44 ± 2,67 mm², р = 0,301), съизмерима с 

препоръки и консенсусни документни; 

– в групата с SS ≥ 32 се установяват значимо по-дълги процедурни 

времена (126,04 ± 39,19 мин срещу 88,13 ± 32,00, р < 0,001), 

рентгеново време (37,86 ± 16,14 срещу 24,51 ± 10,36 мин, р < 

0,001), средно количество контраст (529,43 ± 166,74 срещу 374,94 

± 131,43, р < 0,001), използван хепарин (10584,91 ± 1524,59 срещу 

8795,18 ± 1285,56, р < 0,001) и DAP (33700,30 ± 17604,72 срещу 

24439,05 ± 16699,19 cGy/m², р = 0,002), което е обяснимо предвид 

повечето лезии за третиране. 

6. Процедурният успех е 100%, предвид целта за постигане на 

максимална реваскуларизация. Процедурните усложнения са малко 
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(5,88%), съизмерими с публикации на редица студии (3,8–10,4%) и без 

разлика в групите.  

7. Честотата на комбинирания показател МАСЕ за двугодишния период 

на проследяване на серията наши пациенти е 16,2% и е съизмерим с 

публикувани данни от редица регистри и проучвания (13,3–17,8%).  

8. Не се установява значима разлика между групите в честотата както на 

комбинирания МАСЕ (18,3% за SS < 32 и 13,2% за SS ≥ 32, р = 0,435), 

така и при отделните му компоненти (обща смъртност (10,8 срещу 

7,5%, р = 0,217), сърдечна смъртност (9,6 срещу 7,5%, р = 0,299), 

инсулт (1,2% срещу 0, р = n/a) и повторна реваскуларизация на 

таргетната лезия (7,2 срещу 9,4%, р = 0,661). 

9. Общата смъртност е 9,6% и е по-висока в сравнение с 

рандомизираните проучвания, където варира от 5,5 до 8,2%, което би 

могло да се обясни с факта, че в настоящото проучване са включени 

последователни пациенти от реалната клинична практика с висок 

процент пациенти с ОКС, придружаващи заболявания, висок Euro 

Score и не на последно място над 38% пациенти с SS ≥ 32.  

10. Честотата на рестенозата и необходимостта от повторна 

реваскуларизация е 8,1% (7,2 срещу 9,4%, р = 0,661), което е по-ниско, 

сравнено с публикуваните данни от регистри и нерандомизирани 

проучвания, където достига 14%.  

11. Предиктивната стойност на ангиографската контрола не се доказа по 

отношение на двугодишния МАСЕ, поради което считаме за уместно 

преразглеждане и индивидуализиране на преценката за времето на 

провеждане ѝ, заложен в нашия протокол на 6-ия месец. 

12. След ПКИ на ствола на ЛКА свобода от събития при двугодишното 

проследяване е постигнато при висок процент пациенти от двете групи 

(83,8%), без да се установява статистически значима разлика между 

тях (81,9% за SS < 32 и 86,8% за SS ≥ 32, Log Rank определи р = 0,518).  

13. Установяват се ниска честота на комбинирания МАСЕ и 

необходимостта от повторна реваскуларизация, особено при пациенти 

с висок SS. Според нас добрите резултати се дължат на: 

– използването само на втора генерация МИС; 
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– висок процент на използване на радиалния достъп (39%);  

– използването на утвърдени и доказано ефективни техники за 

интервенция на стволови лезии; 

– изключването на миокардния инфаркт като компонент на 

комбинирания показател МАСЕ; 

– по-честото използване на IVUS за оптимизиране на крайния 

резултат, което е с доказан ефект върху дългосрочната прогноза на 

пациентите с ЛМ ПКИ, с постигане на оптимална минимална 

стентирана площ (MSA) на ЛМ и в двете групи;  

– осъществяване на максимална реваскуларизация при всички 

пациенти за разлика от повечето рандомизирани и 

нерандомизирани проучвания, особено когато се касае за 

пациентите с висок SS; 

– висока честота на контролно ангиографско проследяване. 

14. Като предиктори за големи усложнения след ЛМ ПКИ са определени 

предшестващият МИ, напредналата бъбречна недостатъчност (≥ 3b 

стадий) и двустентовата техника, като са различно представени с двете 

групи. За SS < 32 преживеният МИ е с най-голямо значение (p = 0,018), 

а за SS ≥ 32 – напредналата бъбречна недостатъчност (p = 0,032).  

15. При оценката на риска за възникване на МАСЕ и времето до поява на 

първо събитие също се определиха предшестващият МИ, 

напредналата БН и двустентовата техника. Като за SS ≥ 32 отново само 

БН се оказа предиктор за риска (p = 0,043), докато за SS < 32 освен 

преживеният МИ (p = 0,040) и двустентовата техника (p = 030) се 

определят като фактори, повишаващи риска от по-ранна изява на 

събития.  

16. Натрупаните данни и опит ни позволяват да представим алгоритъм за 

интервенционално лечение на пациенти с непротектирана стволова 

стеноза в реалната практика. В основата на предложения от нас модел 

на поведение стои детайлната оценка на анатомичните особености, 

клиничното състояние, личните преференции на пациентите и 

възможностите на лечебното заведение и неговите структури, като за 

основа се използват критериите, заложени в Syntaх Score и Euro Score. 
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И при двете системи не се установи тяхното предиктивно значение по 

отношение на риска от големи сърдечносъдови събития, въпреки че 

все още са стандарт в актуалните препоръки за реваскуларизация.  

17. ПКИ на стволова стеноза с втора генерация МИС при пациенти с при-

дружаваща комплексна дистална коронарна патология и постигането 

на максимална реваскуларизация е процедура с минимални рискове и 

благоприятни резултати при проследяване, като от особено значение 

са опитът на оператора и възможностите на съответното лечебно 

заведение за провеждане на такъв вид комплексни интервенции. 

ПРИНОСИ 

Приноси с научно-приложен и оригинален характер 

1. Проведено е първото за страната ни цялостно проучване от реалната 

клинична практика върху съвременните възможности за 

интервенционално лечение на пациенти със стволова стеноза. 

2. Анализиран е голям клиничен материал от собствена серия пациенти 

с широк възрастов диапазон и висок относителен дял на пациенти с 

комплексна анатомия, което го прави актуално.  

3. За първи път у нас е извършено проспективно изследване, 

установяващо връзка на редица клинични, анатомични и процедурни 

фактори и риска от големи сърдечносъдови събития след ПКИ на 

пациенти със стволова стеноза. 

4. За първи път у нас се съобщава за прилагането на най-актуалните 

съвременни интервенционални техники и методологии за диагностика 

и лечение на стенозата на ствола на ЛКА. 

5. Установено е, че ПКИ на стволова стеноза при пациенти с комплексна 

анатомия и висок SS е безопасна процедура и не е свързана с повишена 

честота на големи сърдечносъдови събития при двугодишен период на 

проследяване, като трябва да се вземат предвид опитът на оператора и 

възможностите на болничната структура.  

6. За първи път у нас е представен цялостен алгоритъм за диагностика и 

терапевтично поведение при пациенти със стволова стеноза. 
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Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърждава се ролята на напредналата бъбречна недостатъчност, 

преживеният МИ и двустентовата техника като предиктори за 

неблагоприятни отдалечени резултати след стволова интервенция. 

2. Потвърждава се значението на вътресъдовия ултразвук при избора на 

стратегия за стентиране и оптимизиране на крайния резултат с 

достигане на минимална стентирана площ на ствола, еквивалентна на 

международни основополагащи публикации. 

3. Потвърждава се, че контролното ангиографското изследване няма 

предиктивно значение по отношение честота на големи събития при 

проследяването. 

4. Доказва се липсата на предиктивно значение на Syntaх Score по 

отношение риска за развитие на големи сърдечносъдови събития при 

пациенти със стволова стеноза, коментирано в редица актуални 

публикации. 
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