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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

CARD-BG-NP-00073 



Честота на КАБ, ПАБ и мозъчносъдова болест (МСБ) и 
техните комбинации 

Future Cardiol. (2014) 10(3), 395–407



МАСЕ при пациенти с различни комбинации от КАБ, 
ПАБ и МСБ

Future Cardiol. (2014) 10(3), 395–407CARD-BG-NP-00073 
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Честота на СКАГ, ПКИ и 
вътреболнични нежелани събития

39,613 – пациенти с КАБ (ОКС) 
4544 (10.3%) - МСАБ
4097 (9.3%) – МСАБ – съдова болест в една допълнителна зона
447 (1.0%) - МСАБ – съдова болест в две допълнителни зони

European Heart Journal: 
Acute Cardiovascular Care 2018, 1–10



Терапия, приложена в първите 24 часа

Терапия и вътреболнична прогноза в 
зависимост от декадата на включване

European Heart Journal: 
Acute Cardiovascular Care 2018, 1–10



Анамнеза:

• 78- годишна пациентка

• преведена от Клиника по психиатрия

• ретростернална опресия и сърцебиене в
деня на хоспитализацията

• хоспитализирана след опит за
самоубийство

• отказва да ходи и да се движи, както и
прием на храна и течност



Анамнеза

• артериална хипертония, терапия
Бизопролол 2,5 мг дн., Магнерот 500 мг /по
данни от придружаващата документация/

• Преди хоспитализацията- живяла
самостоятелно, без анамнеза за други
придружаващи заболявания

• провеждано лечение – Акинетон,
Рисполепт, Халоперидол, Антиалерзин

• начална диагноза: деменция



От статуса:

• контактна, адекватна

• без аускултаторни данни за белодробен
застой

• систоличен шум 2/6 с p.m. на сърдечния
връх с аксиларна пропагация

• СЧ 90/мин., АН 100/60 mmHg

• леки отоци по подбедриците двустранно,
запазени периферни артериални пулсации
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Остър коронарен синдром:
ЕКГ



Лабораторни изследвания:

• Leu - 10.3; Er - 5.2; Hb - 141; Ht - 0.45; Tr - 253;

• Креатинин - 93; GFR – CKD EPI 51 ml/min; ClCr 50
ml/min

• CK – 256 U/l; CK - MB - серум - 24; 159 U/l

• Тропонин – hsTnT 0.057; 0,244 ng/ml

• Калий - 3.81; Натрий - 146;

• Холестерол - 7.9; HDL - 1.16; LDL - 6.07; VLDL - 0.7
mmol/l

• Глюкоза 7,4-7,4-9,1 mmol/l; HbA1C 6,6 mmol/mol



Ехокардиография

• ДКБ - лека AS и AR
• умерена към високостепенна MR
• умерена TR
• индиректни данни за СНДК 40-45 mmHg
• ЛК:
• ТДО 130 ml; ТСО 75 ml; ФИ 43 %; Септум 12 mm;

ЗСЛК 12 mm. Кинетика: дифузна хипокинезия,
акинезия преднолатерално – базални сегменти

• ДК: апикално-базален размер 31 mm; дясно
предсърдие 39/41 mm; долна куха вена 11 мм;
инспираторен колапс < 50%
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УЗ на периферни артериални 
съдове:

• 70% стеноза на RICA

• 50-60 % стеноза на АТА и АТР двустранно



Остър коронарен синдром:
СКАГ



Терапия:

• Остър коронарен синдром при 
триклонова коронарна болест с 
ПКИ

• Левокамерна систолна
дисфункция

• Захарен диабет тип 2-
новодиагностициран

• ХБЗ- диабетна и хипертензивна
нефропатия

• Сигнификантна стеноза на RICA

• Терапия:
• Бета- блокер
• АСЕ- инхибитор
• Диуретик
• МРА
• Статин
• Тикагрелор
• Аспирин 
• PPI
• PCI при многоклонова коронарна 

болест
• СЕА/РТА на RICA ???
• АКБ+СЕА ????
• ХДР
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СТЕНОЗИ НА КАРОТИДНИТЕ АРТЕРИИ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАБ, ПРИ КОИТО НЕ 
Е ПЛАНИРАН АКБ



Честота на коронарни събития при пациенти със и 
без каротидна атеросклероза

Stroke 2013;44:373-379



Терапия:

• при асимптомни пациенти –
медикаментозна терапия с антиагрегант и 
статин съвпада с тази при КАБ 
(антиагрегант, статин)

• реваскуларизация – индивидуализиран 
подход

European Heart Journal (2017) 00, 1–22
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Постпроцедурно:

• Остро настъпила психотична продукция

• Консултация с психиатър – насочена за 
хоспитализация в Клиника по психиатрия



Постпроцедурно /2/:

• повторно превеждане от Клиника по
психиатрия след консултация с кардиолог
по спешност и неколкократни консултации
в предшестващите дни поради „задух“ на
12 ден след PCI

• тахипнеа, неспокойствие, общомозъчна
симптоматика



Постпроцедурно /3/:

• Калий - 3.39 mmol/l; Натрий – 159 mmol/l;
• Глюкоза - серум - 17.0 mmol/l;
• Креатинин - серум – 90 mmol/l;
• СРК, МВ, Тропонин – без значима динамика
• Ехокардиография – без значима негативна

динамика
• От статуса - без данни за белодробен и системен

венозен застой на фона на системно провежданата
в клиниката терапия

• Рентгенография на белите дробове и сърцето- без
значими патологични изменения
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Постпроцедурно /4/:

Консултация с невролог: 
диселектролитна, 
дисметаболитна 
енцефалопатия, за КТ на 
главен мозък



Постпроцедурно /4/:

Консултация с невролог: 
диселектролитна, 
дисметаболитна 
енцефалопатия, за КТ на 
главен мозък

КТ данни за понесен 
ИМИ в БДСМА, 
общомозъчна атрофия



Терапия:

• Остър коронарен синдром при Двуклонова
коронарна болест с ПКИ

• Преживян ИМИ в БДСМА – неизвестна
давност

• Рецидивираща симптоматика на задух –
тикагрелор ???
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2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of 
Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European 

Society for Vascular Surgery (ESVS)

• According to the definitions in major trials,
carotid stenosis is defined as

• ‘symptomatic’ if associated with symptoms in
the preceding 6 months and

• ‘asymptomatic’ if no prior symptoms can be
identified or when symptoms occurred
>6months ago.

European Heart Journal (2018) 39, 763–

821



2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of 
Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European 

Society for Vascular Surgery (ESVS)

European Heart Journal (2018) 39, 763–821



Терапия:

• Остър коронарен синдром 
при триклонова 
коронарна болест с ПКИ

• Левокамерна систолна
дисфункция

• Захарен диабет тип 2-
новодиагностициран

• ХБЗ- диабетна и 
хипертензивна
нефропатия

• Сигнификантна стеноза на 
RICA

• Терапия:

• Бета- блокер

• АСЕ- инхибитор

• Диуретик

• МРА

• Статин

• КЛОПИДОГРЕЛ

Аспирин 

• PPI

• ХДР



2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial
revascularization

J Am Coll Cardiol Intv 2019;12:1521–37



J Am Coll Cardiol Intv. 2019;12(16):1521–37



Updated Expert Consensus Statement on Platelet Function and 
Genetic Testing for Guiding P2Y12 Receptor Inhibitor Treatment 

in Percutaneous Coronary Intervention

J Am Coll Cardiol Intv 2019;12:1521–37



Updated Expert Consensus Statement on Platelet Function and 
Genetic Testing for Guiding P2Y12 Receptor Inhibitor Treatment 

in Percutaneous Coronary Intervention

J Am Coll Cardiol Intv 2019;12:1521–37



Симптоматика:

• Хипернатриемия ????

• Хипергликемия ????

• ТИА ????

• ИЛИ:

• Хипернатриемия+хипергликемия+ТИА
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Guidelines  for  the  Early  Management  of  Patients  With  Acute  
Ischemic  Stroke:  2019  Update  to  the  2018  Guidelines  for  

the  Early  Management  of  Acute  Ischemic  Stroke

Stroke. 2019



Short-Term Dual Antiplatelet Therapy After Ischemic 
Stroke

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2021/01/12/13/34/short-term-dual-
antiplatelet-therapy-after-ischemic-stroke



Short-Term Dual Antiplatelet Therapy 
After Ischemic Stroke

• „Overall, however, the best short-term antithrombotic
regimen post-stroke remains unresolved. Based on the
positive results of CHANCE and POINT, the stroke
community has largely adopted the guideline-concordant
use of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel
for 21 days post-stroke. The results of THALES suggest that
there is a role for a future randomized controlled trial to
compare the relative efficacy and safety of short-term
aspirin plus clopidogrel versus short-term aspirin plus
ticagrelor after acute ischemic stroke. Each arm should be
enriched with patients with atherosclerotic stroke etiology
to determine whether a subgroup effect exists.“

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2021/01/12/13/34/short-term-dual-
antiplatelet-therapy-after-ischemic-stroke



Терапия:

• Корекция на електролитните нарушения

• Оценка на тромбоцитна реактивност след 
натоварваща доза Клопидогрел 600 мг и 75 мг 
дневно – реактивност на adenosine
diphosphate с light transmission aggregometry- в 
терапевтични за метода граници

• Обратно развитие на общомозъчната 
симптоматика, продължава антипсихотичната 
терапия
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Терапия:

• След 3 месеца- без рецидиви на
стенокардна симптоматика и такава на
сърдечна недостатъчност в рамките на
ежедневната активност

• Възстановена до самостоятелна битова
активност на фона на консервативна
терапия


