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• Темата на настоящата презентация отразява собствено мнение и опит на лектора. 

• Тева Фарма препоръчва употребата на лекарствени продукти само според одобрените терапевтични
показания. 

• Лекторът потвърждава, че цялата информация за лекарствения продукт в рамките на презентацията
ще бъде в съответствие с текстовете от последното одобрено указание за употреба на лекарствения
продукт и Кратката характеристика на продукта в България. 

• Преди да предпишете някой от лекарствените продукти на Тева Фарма, внимателно прегледайте
последната одобрена Кратка характеристика на продукта. 

• За тази презентация здравният специалист е ангажиран от Тева Фарма

• Тева Фарма не носи отговорност за неверни данни или подвеждаща информация, представени от 
лектора
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Мъж на 70 г.

Хоспитализиран в съдова хирургия с критична исхемия за ляв крак с болка в покой.
Многократни интервенции и планиран за оперативно лечение. 

Предоперативио консултиран с кардиолог и поради данни за нестабилитет от около две седмици 
приет в КК за диагностично уточняване. 
От 2020 известна коронарна болест  със значима лезия на ЛЦх при краен ляв тип циркулация.

Артериална хипертония от няколко години.
Захарен диабет – на перорална терапия. 

Бивш пушач.



От статуса – исхемични промени по пръстите на ляво стъпалао, рана на латералната 
повърхност на същото.

ЕКГ – синусов ритъм реполаризационни провени в левите отвеждания. 

Ехокардиография:
Гранична глобална ЛК систолна функция EF – 49%.
Запазена сегментна кинетика в покой.
Без хемодинамично значими клапни лезии.

Лабораторни изследвания:
Hb 127g/l
Leuc 12,28 109
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Коронарография



Коронарография



Коронарография

Syntax Score 28

Пациентът отказва оперативно лечение



ПКИ на ЛЦх
Преминаване с водач през лезията.
Пласиране на Rotawire дистално с помощта на микрокатетър. 
Ротаблация с бър 1,5 мм.



ПКИ на ЛЦх

Калциева арка около 280°
Фисури в калция след ротаблацията ?



ПКИ на ЛЦх
Shockwave balloon 3,5/12.
Раздут до 4 атм.
Проведени 4 терапии.



ПКИ на ЛЦх

Резултат след интраваскуларната литотрипсия
Предилатация с балон за високо налягане 3,5 на 
10 атм. (балонът е напълно раздут)



ПКИ на ЛЦх

Пласиране на МИС 3,5/23

Краен резултат след 
постдилатация с балони за 
високо налягане 3,5 и 4,0

IVUS оценка на крайния резлутат

MSA 7,2 mm2



ПКИ на ЛАД

• Остео – проксимална лезия на ЛАД, 
последвана от лезия в среден сегмент на ЛАД

• Краен ляв тип циркулация, при 
неблагоприятна за интервенция анатомия 
(много къс ствол, диспропорция в 
диаметрите на съдовете)

• Предстояща, несърдечна операция

?



ПКИ на ЛАД

IVUS оценка на ЛАД

Ostial LAD
MLA 7,4 mm2

Proximal LAD
MLA 4,7 mm2

Mid  LAD
MLA 2,3 mm2

?



ПКИ на ЛАД
dPR

0,84

0,941,0

Δ 0,10

Δ 0,06

Решение за ПКИ на ЛАД в 
среден сегмент



ПКИ на ЛАД
Директно стентране с МИС 2,75/23 Краен резултат след постдилатация с 

балон за високо налягане 3,0



ПКИ на ЛАД
dPR след процедурата

0,95



Терапия при Изписването

Клкопидогрел 75 мг
Ацетизал 100 мг
Бизопролол 5мг
Рамиприл 5 мг
Ивабрадин 2х2,5мг
Розувастатин 20 мг
Глимепирид 1,5 мг
Метформин 750 мг

Пациентът е преведен и опериран успешно и изписан от 
съдова хирургия.  

CARD-BG-NP-00074



Индивидуален подход и оценка при всеки 
пациент



Препоръки за антитромбоцитна терапия при пациенти с остър коронарен
синдром без елевация на ST-сегмент, без предсърдно мъждене, подложени на 

перкутанна коронарна интервенция
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Критерии за оценка на риска при 
продължителна ДАТ


