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Използвани съкращения 

AX артериална хипертония 
ЗД захарен диабет 
ИБС исхемична болест на сърцето 
ИМИ исхемичeн мозъчен инсулт 
КАБ коронарна артериална болест 
КС каротидна стеноза 
КИН контраст-индуцирана нефропатия 
МИ миокарден инфаркт 
МСБ мозъчна съдова болест  
ПЕКС постоянен еклектрокардиостимулатор 
ПУ перипроцедурни усложнения 
РКП рандомизирани клинични проучвания 
РПН ритъмно проводни нарушения 
СН сърдечна недостатъчност 
ТИА транзиторна исхемична атака 
ХАНК хронична артериална недостатъчност 
ХБН хронична бъбречна недостатъчност  
ХОББ хронична обструктивна белодробна болест 
EPD embolic protection devise 
CAS carotid artery stenting  
CABG coronary artery bypass grafting 
CEA carotid endartrectomia 
PCI percutaneous coronary intervention 
LAD left anterior descending artery 
LM left main 
LCX left circumflex artery 
RCA right coronary artery 
EFS event free survival 
MS median survival 
OS overall survival 
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Въведение 

Сърдечно-съдовите атеросклеротични заболявания (ССЗ) са водеща 
причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. От тях умират 16.7 
млн. годишно по света, като ИБС е причина за фатален край при 7 млн., а 
мозъчeн инсулт при около 6 млн., като съставляват 38-40 % от всички 
причини за смърт.  

В САЩ ежегодно 500 000 души получават инсулт, 150 000 от  тях 
умират от ССЗ, което е около 2 600 на ден или средно 1 на всеки 34 секунди. 
Мозъчните инсулти са сред основните причини за ангажиране на спешните и 
за продължително лечение легла, дълготрайната инвалидизация и значителни 
болнични разходи от около 45-50 милиарда годишно за диагностика и 
лечение. Заболяването е най-честата причина за епилепсия при възрастни 
пациенти, втората по честота за деменция и една от честите за депресия. 

В Европа ССЗ ежегодно вземат около 4.35 млн. жертви, което 
представлява около половината от всички фатални случаи – 49% общо в 
Европа и 42% в страните от Европейския съюз. 

За България статистиката е още по-неблагоприятна. За съжаление 
страната ни заема първо място в Европа по заболеваемост и смъртност от 
ССЗ. Според данни на Националния център по обществено здраве и анализи 
у нас се регистрирани през 2020 г. 45444 случая на мозъчно-съдова болест 
(МСБ). През същата година ССЗ/МСЗ са причина за около 60% от всички 
смъртни случаи у нас – повече от всички останали, взети заедно и са основен 
фактор за инвалидизиране на населението и намаляване качеството на живот. 
Болестността нараства с напредване  на възрастта като в групата 40-59г. 
честотата е 40,4/1000, а между 65- и 75-годишна възраст тя нараства до 
63/1000. ТИА са около 15% от мозъчно съдовите заболявания и по-чести при 
мъжете. При българската популация кардио-церебралната атеросклеротична 
патология не само показва тенденция за „подмладяване“, но и се развива 
върху особено неблагоприятен терен от множество съпътстващи заболявания 
като артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, 
наднормено тегло, ХОББ, ХАНК, тютюнопушене. Подобно съчетание 
предизвиква разностепенни органни дисфункции и не на последно място като 
модулира терапевтичното повлияване повишава смъртността при други 
нововъзникнали заболявания. 

Каротидната атеросклеротична стеноза (КС) е сред водещите причини 
за неврологична заболеваемост и смъртност, въпреки че статистическите 



6 

данни варират в широки граници. Около 87% от инсултите са ихемични,  като 
30% от тях са причинени от атеросклеротична плака в каротидната артерия, 
водеща до стеноза и/или тромбоза в нея.  

Златен стандарт за лечението на симптоматичните и асимптоматични 
КС е ендартеректомията (СЕА), прилагана вече 80 г. Литературните данни 
показват, че няма по-подкрепена с медицински доказателства процедура в 
сърдечно-съдовата хирургия. В последните десетилетия в клиничната 
практика устремно навлиза друга реваскуларизационна техника – 
каротидната ангиопластика с поставяне на стент (CAS). Въпреки 
незадоволителните първоначални резултати, CAS е най-развиващата се 
методика чрез  множество нововъведения, ограничаващи нейната „ахилесова 
пета“ – ембологенния мозъчен риск с разностепенен неврологичен дефицит. 
Непрекъснато усъвършенстващият се дизайн на CAS я представя като 
успешна съвременна алтернатива на СЕА. 

Характерна особеност на атеросклеротичния процес е склонността към 
прогресия и засягането на множество съдови зони. При около 40% от болните 
с МСБ се установява мултифокалност на атеросклеротичния процес, 
клинично проявен с коронарна артериална болест (КАБ) и/или ХАНК. 
Неслучайно дори асимптомните КС над 50% с или без други признаци на 
атеросклероза се приемат за еквивалент на коронарна болест. Съчетанието 
между КС и КАБ е отдавна известен клиничен факт, като честотата варира от 
37% до и над 80% при целенасочени проучвания с едноетапна ангиография в 
двете съдови зони. Съпътстващата КАБ при пациенти с КС е основната 
причина за късните и предимно сърдечни усложнения след каротидна 
реваскуларизация, с което се компроментира ефекта на последната. 
Предварителната коронарография и евентуална коронарна реваскуларизация 
при пациенти индицирани за CAS или СЕА по литературни данни е 
единствената независима, която е предиктор за следоперативните ранни и 
късни сърдечни усложнения и „редуцира“ 4 пъти вероятността за последваща 
сърдечна исхемия. 

Съвременното поведение при[u1] съчетанието КС + КАБ включва 4 
различни последователни или едноетапни комбинирани/ хибридни 
методики: CEA и CABG, CAS и CABG, CEA и РСІ, CAS и РСІ. За съжаление 
резултатите от тях са неприемливо различни и противоречиви. Към днешна 
дата няма нито един публикуван мрежов мета-анализ, който да представи 
преки или косвени доказателства за определени предимства или строги 
индикации за всяка една от хибридните комбинации. Това рефлектира в 
липсата на ясна изградена йерархия на наличните стратегии, базирани на 
риска от нежелани събития и подобрение на преживяемостта.  



7 

Работна хипотеза 

На базата анализ на литературните данни от най-големите клинични 
проучвания, национални регистри и мета-анализи за 40 годишен период за 
реваскуларизационните методи при пациенти със съчетана каротидна и 
коронарна атеросклероза, ние изведохме следните основни точки за 
формиране на работната хипотеза, респективно за целта и задачите на 
дисертационния труд: 

• Каротидна и коронарна атеросклероза са една болест с две 
локализации и реална възможност за едновременна или поетапна 
реваскуларизация, минимизиране на ранните и късните усложнения, 
подобряване прогнозата и преживяемостта на пациентите; 

• Идентифицирането и оценката на каротидната и коронарна болест е 
осъществимо чрез едноетапна селективна коронарна и каротидна 
ангиография (препоръчително изследване – клас IIb); 

• Резултатите за ранната и късна ефективност от каротидната 
реваскуларизация се компроментират не от неврологичните 
усложнения, а от съпътстваща ИБС и коморбидността на пациентите; 

• При съчетани атеросклеротични промени в двете съдови зони - 
каротидна и коронарна, ефектът от каротидната реваскуларизация 
може да се оползотвори и консолидира чрез различни поетапни или 
едновременни  методики: CAS & PCI, CEA & PCI, CEA & CABG, CAS 
& CABG; 

• Дългият период на атеросклеротичната прогресия позволява 
идентифицирането на модел от независими прогностични фактори, 
избор на индивидуализиран и комплексен подход от консервативни и 
инвазивни методи при пациенти с каротидна и коронарна болест. 
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Цел на проучването 

Да се проучи ефективността и ефикасността, ранните и късни 
усложнения, и преживяемостта след поетапна интервенционална 
реваскуларизация при пациенти със симптоматична каротидна 
стеноза и съпъстваща коронарна болест. 

Задачи 

1. Да се проучи демографската характеристика, общия рисков профил и 
честотата на съчетанието от каротидна с коронарна болест при 
пациенти насочени за CAS. 

2. Да се направи риск-стратификация на пациентите и проучи 
характеристиката и степента на каротидната и коронарна болест.  

3. Да се проучи честотата и характеристиката на пери – и 
постпроцедурните усложнения от инфаркт, инсулт и смърт по 
всякаква причина, медианата и общата преживяемост на пациентите с 
коронарна и каротидна реваскуларизация. 

4. Да се анализират и изведат рисковите  и предиктивни фактори за 
изявата на нежеланите събития в три периода на наблюдението: 
перипроцедурен до 30- тия ден, до първата година и до края на 
проследяването. 

5. Да се анализира значението на поетапните каротидна и коронарна 
руваскуларизации за преживяемостта на пациентите и създаде 
статистически модел от независими прогностични фактори.  
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Дизайн на проучването. Пациенти и методи 

Характер и тип на проучването.  

Проведено е предварително планирано проучване върху 314 пациенти насочени 

за ендоваскуларна каротидна реваскуларизация (CAS) към интервенционално звено. 

Дизайнът включва 2 типа наблюдение: основно проспективно и при малка част от 

пациентите, покриващи включващите критерии - ретроспективно. 

Място на провеждане на проучването.  

Проучването е проведено  в университетските структури на УМБАЛ „Св Георги“ 

ЕАД – Пловдив: Клиника по кардиология, Отделение по интервенционална кардиология, 

Лаборатория по интервенционална диагностика и лечение, Клиника по кардиохирургия, 

Клиника по образна диагностика, Централна клинична лаборатория,  Консултативен 

кабинет.  

Период на наблюдение.  

Обхванатите в проучването пациенти са наблюдавани в периода 05.2011 – 05.2019 

г. Средното време на наблюдение е 40,9  ± 27,6 месеца (фиг. 1) 

Фиг 1 Период на наблюдение 

 

Включващи критерии: 
1. Възраст над 18 г 
2. Симптоматична стеноза на ІСА ≥ 60% , определена чрез доплер ехография 
3. Предшестваща цервикална хирургия или лъчетерапия 
4. Висок хирургичен риск 
5. Нежелание на пациента за ендартеректомия 
6. Подписано информирана съгласие 

Изключващи критерии 
1. Предшестваща интракраниална хеморагия 
2. Тотална оклузия на таргетната каротидна артерия 
3. Улцерирани лезии с подвижен тромб 



10 

4. Непоносимост или алергия към антиагрегантна, антикоагулантна терапия и контрастни 
агенти 

5. Скорошна хеморагична диатеза  (до 30 ден) с контраиндикация за антигрегантна или 
антикоагулантна терапия 

Крайни точки на проучването.  

Крайните точки на проучването са формулирани и съсредоточени върху оценката 

на ефективността и ефикасността,  ранните и късни усложнения, и преживяемостта след 

CAS и поетапна  реваскуларизация при пациенти със каротидна и коронарна 

атеросклеротична болест. 

• Първична крайна точка:  да се проучи честотата на перипроцедурните усложнения 
след  CAS и ранните и късни постпроцедурни от инфаркт, инсулт, смърт и смърт по 
всякаква причина след реваскуларизация в двете съдови зони.   

• Вторична крайна точка –  да се изчисли медианата на преживяемост , както и  общата 
преживяемост на пациентите след поетапна реваскуларизация в двете съдови зони на 1 
–та, 3-та, 5 –та и 8 –та година от наблюдението. 

П а ц и е н т и  
На случаен принцип за период от 8 г са обхванати 314 пациенти насочени към 

интервенционален консултативен кабинет за CAS от различни специалисти: невролози, 

кардиолози, кардио- и съдови  хирурзи, интервенционални кардиолози, специалисти от 

доболничната помощ. Съотношението мъже : жени  е 253 (76.90%) : 76 (23.10%), 

средната възраст 69.6 г  (61 – 78г). Пациентите с КС са разделени на 2 основни подгрупи: 

с придружаваща КАБ и без КАБ. Голяма част от обхванатите болни са били с 

анамнестични данни за прекарани мозъчни, сърдечни и съдови инциденти, с 

предварително консервативно медикаментозно лечение и/или с ултразвуково 

дигностицирана вече симптоматична (ипсилатерален инсулт или ТИА през последните 

6 месеца) или асимптоматична КС. Включването на всеки пациент в проучването,  

последващото уточняване и поетапната реваскуларизация на каротидната и коронарната 

съдови зони е след подписано информирано съгласие, а възприетите клинико –

диагностични и интервенционални протоколи на поведение са одобрени от МЕК на МУ- 

Пловдив.   

Клиничен протокол - общи принципи и етапи. Съгласно възприетата стратегия при 

всички пациенти са  осъществени: 

1. Предварително ултразвуково изследване на каротидни артерии 

2. Неврологична и кардиологична (12-канална ЕКГ и ехокардиография) оценка,  

както и стандартен лабораторен панел от хематологични, биохимични и 

коагулационни изследвани показатели. При пациенти с настъпил нов неврологичен 



11 

дефицит е проведена спешна неврологична оценка и КТ на главен мозък. При пациентите  

с новопоявила се гръдна болка са провеждани серийно ЕКГ и са изследвани биохимични 

маркери за миокардна некроза – креатинкиназа СК, МВ фракция на СК и тропонин. 

3. Инвазивната оценка  -  едноетапна предварителна селективна коронарна и 

каротидна ангиография при всички пациенти. Степента на КС е определена по 

ангиографските NASCET критерии – дистален метод. КАБ е класифицирана по 

стандартни критерии:  едно-, дву-, триклонова или многоклонова, в зависимост от 

наличието на ангиографски документирана стеноза ≥50%, засягаща главен коронарен 

съд /LM, LAD,LCX,RCA/. 

4. Възприети индикации за  CAS ( съгласно литературните данни от РКП): 

• наличие на неврологични симптоми 
• степен на каротидна стеноза по дистален метод /NASCET/ 
• наличие на съпътстващи заболявания и тяхната тежест 
• анатомични особености на съдовата система 
• морфология на каротидната плака 
• степен на периоперативен и перипроцедурен риск 
• лични предпочитания на пациента 
5. Риск-стратификация на пациентите насочени за CAS 

5.1. Клинична ( възраст, съпътстващи заболявания и органни дисфункции) 

• Възраст > 80 години 
• Застойна сърдечна недостатъчност /III/IV функционален клас по NYHA/ 
• Известна левокамерна дисфункция с понижена фракция на изтласкване /ФИ/ < 35% 
• Планирана CABG или сърдечно клапно протезиране 
• Скорошен МИ / >24 часа и <6 седмици/ 
• Нестабилна стенокардия 
• Стабилна стенокардия /III/IV функционален клас по CCS/ 
• Тежко белодробно заболяване, дефинирано като необходимост от кислородотерапия в 

дома, форсиран експираторен обем за 1 сек <30% до 50% от предвидения 
• Контралатерална увреда на краниален нерв 
• Комбинирани съпътстващи заболявания (захарен диабет, хипертония, обезитас, ХОББ, 

ХАНК, ХБН, чернодробна дифункция)  
5.2. Анатомична  

• Предходна СЕА и рестеноза 
• Хирургично недостъпна лезия 
• Висока цервикална лезия на/над нивото на С2 
• Лезия под клавикулата 
• Контралатерална каротидна оклузия 
• Предходна радиационна терапия в областта на шията 
• Предходна радикална хирургия в областта на шията 
• Тежки тандемни стенози 
• Спинална имобилизация в шийния отдел 

6. Избор на реваскуларизацонните процедури и тяхната последователност. 

След индивидуално обсъждане за всеки конкретен пациент са  избрани подходящите 
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реваскуларизационни методи, тяхната последователност и интервала между  тях. В 

проучването са осъществявани CAS, PCI, CABG провеждани в отделни поетапни 

процедури, съобразени с водещата клинична значимост на отделната съдова зона 

• При пациенти със сигнификантна коронарна болест и стенокардна симптоматика от 
висок III-IV функционален клас, както и при нисък функционален клас, но с наличие на 
критична стеноза, идентифицирана от СКАГ и доказана миокардна исхемия  винаги е била 
провеждана първо коронарна реваскуларизация и на втори етап CAS.  

• CAS е избран като метод на каротидна реваскуларизация при пациенти с висок оперативен 
риск, труден хирургичен достъп и/или липса на информирано съгласие за оперативно 
лечение. 

• Решението за избор на метод за коронарна реваскуларизация е обсъждано в зависимост от 
коронарния статус, рисковия профил на пациента и съответните критерии на 
интервенционалните и оперативни протоколи към момента на диагностициране. 

• При симптоматична каротидна стеноза и некритична коронарна болест, на първи етап е 
провеждано CAS, а в интервал от 2 до 45 дни – коронарна реваскуларизация.  

• При симптоматична каротидна стеноза и критична коронарна болест, решението е 
взимано за всеки пациент индивидуално, но интервалът между PCI и CAS е бил най-много 
5 дни. 

• При пациенти с двустранни сигнификантни каротидни стенози, CAS е провеждано 
двуетапно с интервалът от 30 до 45 дни. При 2-ма пациенти с билатерални каротидни 
стенози, първо е проведен CAS, а след 35 дни СЕА. 

• При пациенти с установена сигнификантна коронарна болест, подходяща за оперативна 
реваскуларизация /CABG/, на първи етап е провеждан CAS, а след повече от 30 дни е 
планирано хирургичното лечение. При 10 пациенти CABG е проведен в ускорен порядък 
преди 30-ти ден. 

 
Фиг.2 Реваскуларизационни хибридни процедури при съчетанието КС + КАБ (тип и 

последователност) 

 
 
• Двойна антиагрегантна терапия: на всички пациенти  преди провеждането на 

интервенционална реваскуларизация е назначаван Клопидогрел 75 mg /след първоначална 
насищаща доза от 600 mg/,  Аспирин 100 mg дневно и статини. Минималният задължителен 
период на прием на двойната антиагрегантна терапия е 30 дни след имплантация на 
каротиден стент и обикновен метален коронарен стент. Терапията е удължавана до 12 месеца 
след имплантация на медикамент-излъчващ коронарен стент. Лечението със статини е 
провеждано с цел достигане на таргетни нива на LDL-холестерола до 1,8 mmol/L. 
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След обсъждане и избор на оптималната реваскуларизационна стратегия и 

нейната последователност конкретно за всеки пациент, при 192 пациенти /67.6%/ е 

осъществена PCI преди CAS, при 12 пациенти (4,2%)  PCI е проведена след CAS, при 36 

пациенти (12,7%) - CABG след CAS, при 10 пациенти (3,5%) - CABG преди CAS. При 

34 пациенти (12,0%) не е провеждана коронарна реваскуларизация (фиг 2).  Независимо 

от избраната реваскуларизационна методика всички пациенти са включени проучването 

като отговарящи на първичната и вторична крайни точки. 

М е т о д и 

Диагностичен протокол – консервативни методи 
1. Цветно дуплекс-скениране на екстракраниалните артерии. При всички 

пациенти са измерени:  

• планиметрична площ на активен лумен 
• степен/процент на стенозата 
• скорости на систолен и диастолен кръвоток 
• референтен съдов лумен 
• дебелина на интима-медиа 
• характеристика на плаката по локализация, вид, тежест и стабилност 
• при данни за сигнификантна каротидна стеноза е планирана ангиографска оценка 
2. 12-канално ЕКГ ( апарат Schiller ) - при всички пациенти до 30-тата мин при всяка 

хоспитализация, при всеки епизод на гръдна болка, при дехоспитализация и на 30-ти ден.   

3. Трансторакална ехокардиография /апарат Philips/ -преди инвазивна 

диагностика и лечение. Чрез двуизмерна /2D/ ехокардиография, еднопланова /M-mode/ 

ехокардиография и Доплер изследване са оценени визуализираните сърдечни структури, 

тяхната морфология и функция в стандартни позиции, като са оценени:  

• размери и обеми /теледиастолен размер и обем на лява камера, телесистолен размер и 
обем на лява камера/,  

• систолна и диастолна функция на лява камера /ЛК/,  
• фракция на изтласкване /ФИ/,  
• дебелините на междукамерния септум /МКП/ и задна стена на лява камера /ЗСЛК/,  
• размер на ляво предсърдие /ЛП/,  
• функция и морфология на клапен апарат,  
• сегментна кинетика на стените на ЛК,  
• размери и функция на дясна камера /ДК/. 

4.Компютър-томографско изследване /КТ/ на главен мозък - при всички 

пациенти с настъпил нов неврологичен дефицит в периода на хоспитализация по 

препоръка на невролог. При селектирани пациенти, преди CAS,  е осъществяван КТ с 

контрастно усилване на аортна дъга, каротидни, вертебрални и интракраниални артерии. 
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5. Лабораторен панел – изследване на венозна кръв в университетска клинична 

лаборатория на апарат OPTIMA – Kone Lab 601 Финландия. Кръвните проби са вземани 

сутрин на гладно и изследвани същия ден, без да са подлагани на продължително 

съхранение чрез замразяване. При съмнение за остър коронарен синдром /ОКС/, 

сърдечни биомаркери са изследвани серийно на 2-ри, 6-ти и 12-ти час. 

Хематологичен панел: еритроцити /RBC/, хематокрит /HCT/, среден обем на еритроцита 
/MCV/, индекс /MCH/, индекс /MCHC/, ширина на еритроцитно разпределение /RDW/, 
левкоцити /WBC/, тромбоцити /PLT/. 

Хемостазен панел: тромбоцитен брой , активирано парциално тромбопластиново време 
/APTT/, Фибриноген /Fbg/, протромбиново време /PT/, съотношение /INR/.  

Биохимичен панел : глюкоза /GLUC/, калий /K/, калций /Ca/, натрий /Na/, хлор  /Cl/, кретинин  
/CREA/, урея /UREA/, лактатдехидрогеназа /LDH/, общ белтък /TPROT/, общ билирубин /T BIL/, 
пикочна киселина /UR AC/, аланин аминотрансфераза /ALT/, аспартат аминотрансфераза /AST/, 
албумин /ALB/, креатинкиназа /CK/, МВ-фракция на креатинкиназа /CK-MB/, общ холестерол 
/CHOL/, триглицериди /TRIG/, HDL-холестерол /HDL/. тропонин 

Диагностичен протокол - инвазивни методи  

1. Едноетапна инвазивна, селективна, контрастна, катетър-базирана 

ангиография на каротидни и коронарни артерии – протокол за достъп. Използвани 

са радиален и феморален артериален достъп като инвазивната диагностика е 

осъществявана на сертифицирана, специализирана ангиографска апаратура: Siemens, 

Omega, Philips. 

2.Коронарна ангиография Осъществявани са най-малко 4 проекции за лява 

коронарна артерия и 2 проекции за дясна коронарна артерия. Използвани са 

диагностични катетри Tiger /само при радиален достъп/, ляв и десен Judkins, ляв и десен  

Amplatz с различни размери.Определян е типът на коронарна циркулация. При всички 

пациенти с преживяна оперативна реваскуларизация са визуализирани и 

аортокоронарните байпаси от проксималната анастомоза до дисталните сегменти на 

нативния съд. Коронарни скор – системи. Осъществен е количествен анализ на всички 

ангиографски установени стенози на коронарни съдове. Изчисляван е по 

стандартизирана методика Gensini score и Syntax score I, с използване на официален 

онлайн калкулатор. 

3.Каротидна ангиография. Тя е осъществявана чрез селективно канюлиране на 

остиума на общата сънна артерия с диагностични катетри Tiger /само при радиален 

достъп/, IMA, ляв и десен Judkins, Simmons с различни размери. Провеждани са най-
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малко 2 проекции за всяка сънна артерия. При голяма част от пациентите е осъществена 

и дигитална субтракционна ангиография /DSA/. 

3.1.Степен на каротидна стеноза. Ние възприехме за ангиографска оценка на 

стенозата т.нар дистален NASCET метод, съгласно критериите в едноименното  

проучване. Той отразява отношението на диаметъра на остатъчния лумен в стенотичния 

участък към диаметъра на дисталния проходим участък на вътрешната сънна артерия, 

който е постоянен до основата на черепа.  Каротидната стеноза, в зависимост от 

ангиографския количествен анализ, е  интерпретирана в 8 степени:   

• нормална /без наличие на плака или стеноза/ 
• несигнификантна - до 30% редукция на лумена 
•  нискостепенна стеноза – 30-49% 
• умерена стеноза – 50-69% 

• високостепенна стеноза – 70-89% 
• критична стеноза – 90-95% 
• субтотална оклузия – 95-99% 
• пълна оклузия – 100%. 

 

 3.2. Собствен каротиден скор. За улеснение в изполването на ангиографски 

определената степен на КС ние въведохме собствен каротиден скор, изчисляван за всеки 

пациент по следната методика:  

• стеноза (0 -29 %)   - 0 точки;  
• нискостепенна стеноза ( 30-49%) - 1т.  
• умерена стеноза (50-69%) - 2т  
• високостепенна/критична стеноза (70-95%) - 3т.   
• субтотална оклузия (95-99%) - 4т 
• пълна оклузия (100%) -5т  

Предлаганият скор се изчислява чрез сумиране на броя точки за двете каротидни 

артерии при всеки пациент. 

3.3. Анатомични съдови характеристики, влияещи върху избора на CAS 

стратегията. Освен характеристики на самата таргетна атеросклеротична лезия като 

степен на стеноза, дължина, калцификация, улцерация, ексцентричност, тромбоза са 

оценявани и аортната дъга и изхождащите от нея големи съдове. При селектирани 

пациенти е провеждана и периферна ангиография за диагностика на периферна болест, 
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екстремен тортуозитет и калцификация на абдоминалната аорта и илиачни артерии за 

преценка на възможността за феморален достъп при CAS. 

4.Антиагрегантен протокол Всички пациенти, които не са на редовна двойна 

антиагрегантна терапия, получават насищаща доза клопидогрел 600 mg и аспирин 500 

mg преди процедурата. Нефракциониран хепарин в еднократна болус доза 100 IU/kg е 

прилаган в началото на процедурата, веднага след осигуряване на съдовия достъп. 

Впослествие дозата на хепарин е титрирана до достигане на антикоагулация с таргетно 

активирано време на съсирване /АСТ/ от 250-300 секунди. 

5.Интервенционална каротидна реваскуларизация (CAS) - протокол 
Основният протокол с над 90% успех, използван в проучването, е описан по-долу с 

предварително условие - съобразяване с технически затруднения при пациенти с 

„трудна“ анатомия на аортната дъга, с тежка калциноза и атеросклероза на аортната дъга, 

с оклузия на ЕСА или с изразен тортуозитет и атеросклеротично засягане на ССА.     

• артериален съдов достъп феморален (Zeldinger) или радиален (след теста на Allen) с 
артериален интродюсер с размер 6 Fr и в двата случая. 

• селективно канюлиране остиума на таргетната обща сънна артерия с диагностичен 
катетър 5 Fr (обикновено IMA или десен Judkins 4) 

• през диагностичния катетър се пласира хидрофилен водач J-тип 0,035”/0,038” /Terumo/ в 
общата сънна артерия, след което по водача, диагностичният катетър се изтегля в 
дисталната част на ССА преди бифуркацията и стенозата 

• заменяне на хидрофилният водач с твърд водач 0,035”/0,038” (Amplatz Superstiff, Extra 
stiff  или SupraCore), който с помощта на насочване с диагностичния катетър се 
позиционира в ЕСА 

• изваждане на диагностичния катетър и по твърдия водач се пласира водещо дезиле-
катетър 6 Fr /Destination, Carotid sheath, Terumo или Cook/ в ССА, след което дилататорът 
и водачът се отстраняват. 

(Тази част от процедурата е „незащитена“ от EPD и крие значим емболичен риск при 

липса на оперативен опит,  продължително или невнимателно манипулиране)  

6.Дистална протекция от емболизация филтърен тип. При над 90% от 

пациентите е използван FilterWire EZ /Boston Scientific/, а при останалите - Angioguard 

RX /Cordis/ и Spider /ev3/.EPD се състоят от интегрирана филтърна система  0,014”  

фиксирана към водач. Филтърната система е изградена от полиуретанова мембрана с 

пори от 80 µm при FilterWire EZ и до 100 µm при Angioguard RX. Системата Spider /ev3/ 

е с филтърни пори, образувани от нитинолова мрежа с размер от 50-200 µm. 

Използваните системи осигуряват непрекъснат антеграден кръвоток по време на 

каротидната интервенция, което е от изключително значение при пациенти с 

контралатерална каротидна стеноза или оклузия и компроментиран колатерален 

кръвоток към ипсилатералната каротидна територия. 
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7. EPD -протокол 

• след пласиране на дезиле-катетър в ССА се преминава през зоната на стенозата с 
филтърна система в прибрано състояние 

• филтърната система се позиционира и освобождава на прав участък от ICA, на 3-4 см от 
дисталния край на лезията 

• при активна EPD  и при необходимост се извършва балонна предилатация с не по-голям 
диаметър от 2,5мм. за ограничаване риска от атероемболизъм при форсираното 
затруднено преминаване на стента през стенозата.  

• имплантиране на саморазгъващ се каротиден стент с 1mm по-голям от диаметъра на най-
големия третиран съд, при съотношение между диаметрите на ССА и ICA на около 1,2 и 
с дължина  покриваща напълно атросклеротичната лезия 

• неагресивна постдилатация на саморазгъващия се каротиден стент с коронарен 
некомплиантен балонен катетър с диаметър 4,5-5,5 mm, инфлирани на 12 atm (преди 
инфлация на балонния катетър се прилага атропин за профилактика на екстремна 
брадикардия и асистолия; резидуална стеноза до 20% се счита за приемлива). 

• готовност за реагиране при „механичната“, но бързопреходна хемодинамична депресия 
от повишената вагусова стимулация с периферна вазодилатация, брадикардия и понижен 
сърдечен дебит. 

• на всеки етап – преди/след предилатация, след имплантация на стента, след 
постдилатация се провежда контрастна ангиография за оценка на резултата или 
диагностика на усложнения 

• затваряне,прибиране и изваждане на EPD със специално дезиле при наличие на нормален 
кръвоток /еднакъв в ICA и ЕСА/ 

• при забавен или спрял кръвоток в ICA (вероятна ексесивна дистална емболизация на 
частици от плаката в порите на филтърната система) е предприемана евакуация на 
детритни материи и емболни частици с използване на коронарен тромбаспирационен 
катетър /Export aspiration catheter, Medtronic/ и активна аспирация на 40-60ml кръв от 
кръвната колона преди EPD 

• финална ангиография 

При повечето пациенти е използван саморазгъващ се каротиден стент Carotid Wallstent 

/Boston Scientific/, със затворена клетка:  добра радиална сила и нисък риск от дистална 

емболизация, за сметка на ригидност и намалена флексибилност. При по-малък брой 

пациенти с извити, тортуозни каротидни артерии, но без ексцесивна калцификация са 

използвани нитинолови саморазгъващи се стентове с отворена клетка – Precise Pro 

/Cordis/, Protégé /ev3/:  по-голяма флексибилност и повишен риск от дистална 

емболизация. При голяма разлика в размера на ICA/CCA са използвани двуразмерни 

/скосени, tapered/ саморазгъващи се нитинолови каротидни стентове.  

8. Наблюдение в постпроцедурния период. Пациентите са на активно 

наблюдение за 6 до 12 часа в интензивен сектор с непрекъснат мониторен контрол на 

ЕКГ  и артериално налягане /АН/, след което са прехвърляни в обикновена болнична 
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стая. Непосредствено след процедурата е извършван 12-канален ЕКГ запис и са 

измервани стойности на АН. ЕКГ и сърдечни биомаркери /СК, СК-МВ и тропонин/ са 

изследвани и при всеки епизод на гръдна болка. ЕКГ е провеждана и при 

дехоспитализация и на 30-ти ден. Двойна антиагрегантна терапия /Клопидогрел 75мг и 

Аспирин 100 мг/ е назначавана за минимален период от 30 дни след CAS. При всички 

симптоматични пациенти по време на и след CAS е провеждана неврологична оценка и 

КТ на главен мозък. Контролно ултразвуково изследване на каротидни артерии и на 

имплантирания стент е провеждано на 24-ти час преди дехоспитализация,  на 30-ти ден 

и на 12-ти месец.  

9.Мониториране  за  интра- и постпроцедурни усложнения при CAS. Дефиниции  

ТИА –. нов и кратък епизод на неврологична дисфункция, резултат от временна 

фокална мозъчна исхемия, без данни за мозъчен инфаркт и пълно възстановяване до 24-

ти час. 

Инсулт –неврологична дисфункция поради  фокален мозъчен или ретинален 

инфаркт в резултат на исхемия, базираща се на клинични данни за перманентна увреда, 

невропатология и данни от образна диагностика. Малък инсулт се определя като нов 

неврологичен дефицит с пълно възстановяване до 7-ми ден или NIHSS Score до 3 или по-

малко. Голям инсулт се дефинира при нов неврологичен дефицит, персистиращ повече 

от 7 дни и повишен  NIHSS Score от 4 или повече. Тих инсулт се приема при 

невропатологични данни или данни от образна диагностика за мозъчен/ретинален 

инфаркт, без анамнеза за остра неврологична дисфункция, свързана с тази лезия. 

Миокарден инфаркт /МИ/ - позитивни маркери за миокардна некроза /тропонин 

и МВ-фракция на КК/ в съчетание със стенокардна симптоматика  и/или новопоявили се 

ЕКГ промени в две съседни отвеждания със симптоми на исхемия, нови или вероятно 

нови сигнификантни ST-T промени или нов ЛББ, поява на патологични Q-зъбци в ЕКГ, 

образни данни за нарушение в регионалната съкратимост на сърдечната стена, 

ангиографски данни за интракоронарен тромб. 

Хиперперфузионен синдром е рядко, но потенциално животозастрашаващо 

усложнение на каротидната реваскуларизация. Дължи се на подобрен кръвоток към 

хронична исхемична мозъчна територия. Предполага се, че се наблюдава при увеличение 

на кръвотока > 100%, спрямо изходния, което в комбинация с нарушена мозъчна 

авторегулация, води до трансудат в мозъчния интерстициум и мозъчен оток. Обикновено 
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настъпва в първите 24 часа след CAS, на фона на повишени стойности на АН. 

Хиперперфузионен синдром е регистриран при 1 пациент в настоящата серия. 

Рестеноза – дефинира се като каротидна инстент стеноза > 50%. Това е късно 

усложнение след CAS. 

Хематом на пункционното място вследствие на артериалната пункция. В 

зависимост от големината на хематома са разграничавани: хематом >/< 5cm и спад на 

хемоглобин >/< 10 g/L  

9. Перкутанна коронарна реваскуларизация (PCI)  

9.1.PCI – общ модел на поведение   
 При всяка отделна хоспитализация за интервенционална процедура са провеждани 

отново: ЕКГ, ехокардиография, дуплекс скениране на каротидни артерии, всички 
описани лабораторни изследвания, СКАГ и каротидография (ако са изминали повече от 
30 дни след CAS).  

 Международно възприета класификация на КАБ: едно-, дву-, триклонова или 
многоклонова, в зависимост от наличието на ангиографски документирана стеноза 
≥50%, засягаща главен коронарен съд /LM, LAD,LCX,RCA/. 

 Ангиографски преценена редукция на съдовия лумен от атеросклеротичната плака в 7 
степени: 0-24% - неравност/несигнификантна плака, 25-49% - лезия, >50% - 
интермедиерна стеноза, 75-89% - високостепенна стеноза, 90-98% - критична стеноза, 
99% - субтотална оклузия и пълна оклузия – 100%. 

 Хемодинамично значима коронарна стеноза = степен > 50% на  LM и LAD в 
проксимален сегмент и  > 75% на LCX, RCA, LAD в медиален и дистален сегмент, и 
техни големи клонове с диаметър > 1,5mm.  

 Изчисляван е Gensini score и Syntax Score I с използването на интернет калкулатор при 
всички пациенти с КАБ. 

9.2. PCI – индикации в проучването  

• при всички пациенти с остър коронарен синдром /ОКС/ с или без елевация на ST-
сегмента и наличие на сигнификантна коронарна стеноза от СКАГ. В тези случаи на 
първи етап е третирана само инфаркт-определящата /“виновната“/ артерия, а 
впоследствие е провеждана планова интервенция при наличие на хемодинамично 
значими стенози, засягащи друг главен коронарен съд.  

• при стабилна коронарна болест и наличие на критични коронарни стенози />90%/ от 
СКАГ 

• при наличие на доказана миокардна исхемия (от предварително проведено неинвазивно 
изследване) и установена сигнификантна коронарна стеноза />50%/ от СКАГ с 
показатели: динамични исхемични ЕКГ промени в отвежданията срещу стената на ЛК, 
кръвоснабдявана от съответната коронарна артерия, записани на стандартна 12-канална 
ЕКГ, също и индуцирана миокардна исхемия по време на неинвазивен тест /ЕКГ стрес 
тест, стрес ехокардиография, миокардна перфузионна сцинтиграфия/, проведен преди 
PCI.  

• при ангиографски гранични стенози, без предварително доказана миокардна исхемия,  
е провеждано инвазивно изследване на частичния коронарен резерв /Fractional Flow 
Reserve /FFR//, след интракоронарна апликация на аденозин или папаверин. Показател 
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за хемодинамична значимост на стенозата е считан резултат < 0,80. При селектирани 
случаи за по-точна морфологична оценка на коронарна стеноза на LM е използван  
интракоронарен ултразвук /IVUS/. 

• при пациенти със стабилна коронарна болест или „тиха“ миокардна исхемия с  наличие 
на критична стеноза >90% в две ангиографски проекции и при наличие на стеноза >50% 
и данни за исхемия или FFR < 0,80. 

• при сигнификантна коронарна болест, подходяща за оперативна ревасуларизация  , но 
при деклариран отказ от оперативно лечение. 

9.3.PCI – протокол 

• при 95% от пациентите е използван радиален достъп, а при останалите – феморален 
• нефракциониран хепарин в еднократна болус доза 100 IU/kg веднага след осигуряване на 

съдовия достъп, с последващо титриране на хепариновата доза до таргетно активирано 
време на съсирване /АСТ/ от 250-300 секунди. 

• канюлиране с водещ катетър /5, 6 или 7Fr/, след което с коронарен водач /0,014”/ се 
преминава през зоната на таргетната коронарна стеноза 

• балонна предилатация с последваща имплантация на медикамент-излъчващ коронарен 
стент /DES/, с пълно покритие на третираната коронарна стеноза.  

• постдилатация с балонен катетър за високо налягане в зоната на имплантирания DES 
• интервенционалното третиране на стенозите с обикновена балонна ангиопластика 

/РОВА/ при непосредствен ангиографски резултат – остатъчна стеноза <30%, без данни 
за кръвоток-лимитираща дисекация и нормален кръвоток дистално. 

• при бифуркационни стенози ( по Medina) - провизионно стентиране, с имплантация на 
DES само в основния съд. (при малък брой пациенти са използвани техники за 
бифуркационно стентиране с 2 стента – Culotte и T-стентиране) 

• тромбаспирация и интравенозно/интракоронарно приложение на 2В 3А инхибитор при 
ангиографски данни за коронарна тромбоза  

• двойна антиагрегантна терапия /Клопидогрел 75мг и Аспирин 100мг/ при всички 
пациенти за 12 месеца след имплантация на DES и за 1 месец след РОВА. 

• следпроцедурен 12-канален ЕКГ запис и мониториране на АН (ЕКГ и сърдечни 
биомаркери са изследвани при всеки епизод на гръдна болка) 

• в постпроцедурния период пациентите с ОКС са на активно наблюдение за 24 часа в 
интензивен сектор с непрекъснат мониторен контрол на ЕКГ  и АН; ЕКГ и сърдечни 
биомаркери /СК, СК-МВ и тропонин/ са изследват на 2-ри, 6-ти и 12-ти час.  

Статистически методи 

Статистическата обработка на данните бе съобразена със следните основни фактори: 
1) Целите и задачите на настоящото научно изследване; 2) Вида на данните (номинални, 
ординални, интервални, относителни); 3) Разпределението на величините. Величините 
измерени по продължителни скали бяха проверени за симетричност и нормалност на 
разпределението чрез теста на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk test). Нормално 
разпределение беше прието при липса на статистическа значимост според теста на 
Шапиро-Уилк  (p > 0.05) и стойности на асиметричност (skewness) в рамките на  
допустимия диапазон ( -1/+1)  (George & Mallery, 2009). При продължителни величини с 
нормално разпределение са използвани параметрични статистически методи, а при 
липса на нормално разпределение са приложени  непараметрични статистически 
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анализи. Номинални, ординални и бинарни величини са обработени чрез честотен анализ 
и представени в брой и процент.  Демографските данни за възраст и полово 
разпределение са представени като средна стойност и стандартно отклонение и 
обработени чрез Т-тест за неависими извадки и χ2-квадрат (Chi-square test).  Параметри, 
с нормално разпределение, са  представени като средно-аритметични стойности ± 
стандартното отклонение. При тях са приложени следните параметрични анализи: 
• Средни стойности и стандартно отклонение – дескриптивна статистика  
• т-тест за независими извадки за съпоставка на две независими групи (Independent samples 
t-test) 
• Корелационния анализ на Пирсън (Pearson-r correlation) за изследване на връзката между 
две продължителни, нормално разпределени величини.  

При величини с асиметрично разпределение са използвани  следните непараметрични 

методи при анализа на данните: 

• Медиана и диапазон между минимална и макслимална стойност – дескриптивна 
статистика  
• Теста на Ман-Уитни Ю (Mann-Whitney U) за съпоставка на две независими групи 
• Ранговата корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order correlation) за изследване на 
връзката между две величини с несиметрично разпределение и/или измерени по ординална скала 

При величини представени по номинални, бинарни или ординални скали са 

приложени  непараметрични статистически анализи: 

• Честотен анализ (Брой и %) 
• χ2-квадрат тест (Chi-square test) за установяване на асоциация между    
величини измерени по номинални или ординални скали 
• Теста на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на пропорции 
• Бинарна логистична регресия  
• ROC крива (ROC curve) с площ под кривата (Аrea under the curve - AUC) 
• Сензитивност, специфичност и гранична критериална стойност  

Резултaтите са обобщени в таблици, илюстрирани с фигури и графики с помощта 

на Microsoft Excel 2016 и включват   

• Кръгови графики (Pie charts) 
• Графики на индивидуалните и средни стойности (Individual value plots) 
• Диаграми на разсейване за представяне на значими корелации (Scatter plots) 
• Бинарни регресионни графики (Binary fitted regression line) 
• ROC крива (ROC curve) 

За оценка на преживяемостта са използвани: Mетод на Kaplan-Meier -   за оценка на 
функцията на преживяемост, медианата на преживяемост (MS), минимална и 
максимална преживяемост. Log rank тест - за съпоставка на функцията на преживяемост 
в две или повече извадки Cox proportional hazard model  - за оценка влиянието на един 
или повече фактори върху преживяемостта. Статистическа значимост е отчетена при 
допустимо ниво на грешка алфа (alpha) = 0.05 (p < 0.5). Анализът на данните е извършен 
със статистическата програма IBM SPSS, версия 26 (2018), специализираната програма 
за медицински анализи MedCalc версия 19.0.7 (2019) и статистическата програмата 
Minitab версия 18.1 (2017).  
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Резултати 

І. Демографска характеристика, съчетание от каротидна и коронарна болест, 

рискови фактори и коморбидност. Рисков профил на пациентите  
 

Демографска характеристика на проучения контингент. Извършено е срезово 

проучване в клинични и диспансерни условия в отделението по инвазивна кардиология 

към УМБАЛ „Св Георги“- ЕАД към Секция кардиология на І катедра Вътрешни болести 

на МУ Пловдив. Обект на проучването са 314 пациенти със сипмптоматична КС, при 

които преди каротидното стентиране е осъществена едноетапна селективна коронарна и 

каротидна ангиография и при необходимост предварителна коронарна 

реваскуларизация. Срокът на наблюдение е 101 месеца (05.2011г. – 09.2019г), средно   

40,9  ± 27,6 мес (фиг 1). 

Разпределение по възраст. Променливата „възраст“ не е нормално разпределена 

(λ=0.06; df=329; p=0.008). (Табл 1 и Фиг.4). Средната възраст на пациентите е 69.6 г  (61 

– 78г.) с две отдалечени точки в ниските стойности на признака. Най-младият пациент е 

на 45г, а най-възрастният – на 88г. 

Табл.1 Разпределение по възраст и пол 
Пол 39-48г 

Брой     % 
49-58г 
Брой     % 

59-68г 
Брой     % 

69-78г 
Брой     % 

79-88г 
Брой     % 

Общо 
Брой     % 

Мъже 5 (2,1) 22 (9,2) 74 (30,8) 106 (44,2) 33 (13,8) 240  (76.4) 
Жени  1 (1,4) 9 (12,2) 20 (27,0) 29 (39,2) 15 (20,3) 74  (23,6) 
Общо  6 (1,9) 31 (9,9) 94 (29,9) 135 (43,0) 48 (15,3) 314  (100,0) 

Фиг. 4 Бокс-плот на променливата „възраст“

 

Всеки четвърти (43,0%) пациент е на възраст в диапазона 69-78 г, като над 70 г са 58,3% 

от проучения контингент. 
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Разпределение по пол. От табл 1 е видно, че в проучения контингент 

съотношението мъже : жени  240 (76.43%) : 74 (23.56%) . Преобладаването на мъжкия 

пол е с очакваната значима разлика (z=13.8; p=0.000).  

Съчетание на каротидна и коронарна артериална болест. Поставените цел и 

задачи в проучването и най-вече формирането на критерии за индивидуален 

реваскуларизационен подход изискват подробни данни за подлежащата КАБ, мозъчна, 

сърдечна и периферно-съдова патология. В проучения контингент установихме при 284 

пациенти (90,4%) съчетание на каротидна с коронарна болест. (фиг5)

 

Рискови фактори. По-голямата част от пациентите са с анамнеза и данни за 

повече от 1 рисков фактор от анкетните данни (табл.2). Прави впечатление абсолютната 

честота на АХ (100%),  всеки втори е с наднормено тегло (56,4%) и пушач (56,8%), а 

всеки трети -  със захарен диабет (33,4%)  или  хипертриглицеридемия (29,6%).  

Табл 2 Основни рискови фактори  за атеросклеротична болест 

Рискови фактори  Мъже Брой % Жени Брой % Общо 

  КАБ (+)  
 N=224   

КАБ (-) 
N=16 

КАБ (+) 
N=60 

КАБ (-) 
N=14 

  
N =314 

Артериална хипертония 224  (100,0) 16  (100,0) 60  (100,0) 14 (100,0) 314 (100,0) 
Възраст над 70 г 102  (45,5) 10  (62,5) 33  (55,0) 6  (42,9) 151 (48,1) 
Наднормено тегло 122 (54,5)  9   (56,3) 38  (63,3) 8  (57,1) 177 (56,4) 
Тютюнопушене 139  (58,6) 12 (75,0) 27  (45,0) 7  (50,0) 185 (58,9) 
Захарен диабет  70   (31,3)  4  (25,0) 27 (45,0) 4 (28,6) 105 (33,4) 
Хипертриглицеридемия  65   (29,0)  5  (31,3) 18 (30,0) 5 (35,7)   93 (29,6) 
Хиперхолестеролемия  48   (21,4)  3  (18,8) 14 (23,3) 3 (21,4)   68 (21,7) 
ХБН  47   (21,0)  1  (6,3) 13  (21,7) 1 (7,1)   62 (19,7) 
ХОББ  11    (4,9)  0  (0)   5  (8,3) 3 (21,4)   19 (  6,1) 
Анемия   8     (3,6)  0  (0)   6   (10,0) 0  (0)   14 (  4,5) 
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Нарушена депурационна бъбречна функция, като неблагоприятно фоново състояние за 

контрастни изследвания се среща при всеки 5-ти (19,7%) от проучените болни. Честотата 

на отделните рисковите фактори (РФ) е без значима разлика в зависимост от пола  

Изключение е съпъстващата ХОББ, която е два пъти по-чести при жените -10,8% в 

сравнение с 4,58%  при мъжете. Стандартните атеросклеротични РФ освен с високия си 

относителен дял като цяло, се срещат в неблагоприятни съчетания при отделния пациент. 

Ние избрахме само 7 от най-честите за българската популация, при което с 3  и повече 

заболявания са  71,1% от болните, с 4 и повече  - в 36,4% (табл 3).    

Табл 3  Съчетания от придружаващи заболявания 

 2 заболявания 3 заболявания 4 заболявания 5 заболявания >5 заболявания 
Брой  91(28,9%) 109 (34,7%) 66 (21,0%) 34(10,8%) 14(4,5%) 

 
Придружаващи заболявания: артериална хипертония, захарен диабет, ХАНК, ХОББ, сърдечна 
недостатъчност, дислипидемия, обезитас III ст  

Съпътстваща церебрална, сърдечна и периферно - съдова патология. 

Заболеваемостта от сърдечна, церебрална и периферна патология е основната причина 

за смъртността и водещото място на страната ни в Европа. Отделният анализ само на 

тези фактори показа в 100% хипертония, на второ място е СН с честота 39,8%, а  38% от 

пациентите са с прекарани вече исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) и 38,2% с  миокарден 

инфаркт (МИ). Последните без да достигат статистическа значимост са по-чести при 

мъжете под 70г, а при жените –над 70 г. (табл 4) 

Табл.4   Съпъстваща сърдечна и съдова патология 

Сърдечно съдова 
патология  

Мъже / Брой % Жени / Брой % Общо 

  КАБ (+)  
N=224   

КАБ(-)  
N=16 

КАБ(+) 
N=60 

КАБ(-) 
N=14 

     
N =314 

Преживян МИ 99 (44,2) 1  (6,3) 20(33,3) 0  (0) 120 (38,2) 
Кардиостимулатор 16 (7,1) 1  (6,3)   3 (5,0) 1 (7,1)  20  (  6,4) 
Клапна болест 66 (29,5) 3  (18,8) 16(26,7)  3 (21,4) 88 (28,0) 
Предсърдно мъжденe 29 (12,9) 2 (12,5) 5 (8,3)  0 (0) 36 (11,5) 
Сърдечна недостатъчност 99 (44,2) 4  (25,0) 21 (35,0)  1 (7,1) 125 (39,8) 
Хипертония 224 (100,0) 16 (100,) 60 (100,0) 14 (100) 314 (100) 
Ренална стеноза 3  (1,3) 0  (0) 2 (3,3)  1 (7,1)  6 (1,9) 
ХАНК 41 (18,3) 3  (18,8) 4 (6,7)  1 (7,1) 49 (15,6) 
Преживян ИМИ 95 (42,4) 8  (50,0) 18 (30,0)  4 (28,6) 125 (38,0) 

ХАНК е съпъстващата патология  при 49 (15,6%) от болните, като при 45(91,8%) от тях 

е осъществена интервенционална и/или оперативна периферна реваскуларизация. 



25 

Аналогична  е ситуацията и при 6-мата пациенти с ренална стеноза,  понесли успешна 

предварителна  ангиопластика.  

Общ рисков профил. Получените по-горе данни показват от една страна 

изключително високо съчетание на каротидна и коронарна болест в 90,4%, а от друга - 

изразена коморбидност с водеща сърдечна и церебрална патология. На това основание 

като висорискови са преценени комплексно 274 (87,2%)  от пациентите  насочени за CAS, 

като при цялата група е налице съчетание от каротидна и коронарна болест. Със 

стандартен риск и отказали оперативно лечение са само 40 (12,8%) от пациентите. Тази 

характеристика на пациентите е базата за избор на оптималната оперативна или 

интервенционална реваскуларизационна стратегия.    

ІІ. Сравнителна  риск - стратификация на пациенти с и без КАБ, 

характеристика на каротидната и коронарната болест. 

Сравнителна характеристика на рисковите фактори при пациенти с и без 

КАБ. В изпълнение на задача 2 двете групи с и без КАБ са съпоставени по общо 26 

показатели в 3 категории конвенционални рискови фактори, сърдечно-съдова и  

каротидна патология. На тяхна база е извършена комплексна оценка на  рисковия профил 

на пациентите между сравняемите групи. От данните на табл 2 е видно, че между групите 

с и без КАБ не се наблюдава статистически значима разлика по отношение честотата на 

основните рискови фактори. Налице е тенденция за по-голям относителен дял на жените 

без КАБ в сравнение с мъжете, съответно 18,4% спрямо 6,3%. Жените без КАБ са 

относително по-млади, без анемия, с по-рядка ХБН, но с по-честа ХОББ.  

Придружаваща сърдечно-съдова патология. Независимо от присъствието или 

липсата на КАБ, придружаващата сърдечно – съдова патология е сходна и без 

статистически значима разлика (табл.2). Честотата на АХ отново е абсолютна, а 

преживените ИМИ и ХАНК са сходни и при двете групи. Прави впечатление, че 1 

пациент без КАБ е с данни за прекаран неатеросклеротичен МИ. При жените без КАБ 

липсват ритъмни нарушения, а  и СН е по-рядка. Честотата на ХАНК и прекаран ИМИ и 

при двата пола са без разлика в групите с и без КАБ. 

Коронарна патология –характеристика Съгласно международно възприета 

класификация, КАБ е определяна като едно-, дву-, триклонова или многоклонова в 

зависимост от наличието на ангиографски документирана стеноза ≥50%, засягаща главен 

коронарен съд /LM, LAD,LCX,RCA/.  



26 

Табл 5. Коронарна болест при пациенти със съпътстваща каротидна стеноза 

КАБ Брой % Валиден % Кумулативен % 

Едноклонова коронарна болест 45 15,8 15.8 15,8 

Двуклонова коронарна болест 82 28,9 28,9 42.4 

Триклонова коронарна болест 157 55,3 55,5 93.4 

В изпълнение на задача 2 данните от табл.5 показват значимо проявление на 

коронарната болест, доказано чрез предварителната едноетапна селективна коронарна и 

каротидна ангиография при пациентите, насочени за CAS. Най-рядка е едноклоновата 

коронарна болест ( 15,8%), но повече от половината болни имат триклонова (55,5%) КАБ  

Клинична манифестация на КАБ. Основната клинична изява на коронарната 

болест при проучените пациенти е под формата на нестабилна ангина ˂ 30 дни преди 

CAS – 149 (52,5%), а при 99 (34,9% ) - стабилна КАБ с доказана исхемия (фиг.6 ). 

Фиг.6 Клинична манифестация на КАБ при пациенти с каротидна болест

 
С преживян МИ са 119 пациенти (41,9%), като при 16 (2,1%) е скорошен – през 

последните 4 седмици (фиг 7).  

Фиг 7. Преживян миокарден инфаркт при пациенти с каротидна и коронарна болест
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Риск стратификация на коронарната патология. Риск-стратификацията е 

задължително условие при оценката на коронарните стенози, тъй като се търси 

съществен показател за избора на подходяща реваскуларизационна стратегия. Ние 

осъществихме при всички пациенти с коронарна патология количествен анализ на 

ангиографски установените коронарни стенози и графтове. За риск – стратификация са 

използвани  системите на Gensini score и Syntax score I, 7-те ангиографски степени за 

редукция на съдовия лумен от атеросклеротичната плака и хемодинамичната 

значимост на коронарната стеноза:  > 50% на  LM и LAD в проксимален сегмент и  > 

75% на LCX, RCA, LAD в медиален и дистален сегмент или техни големи клонове с 

диаметър > 1,5mm.    

Gensini score. Критериите на Gensini оценяват в сбор от точки степента на 

коронарната стеноза и нейното разположение в отделните коронарните артерии. 

Стратифицирахме болните в общоприетите 3 групи(фиг 8). Между отделните рискови 

групи липсва достоверна разлика, но преобладават пациентите с Gensini score ˃ 70 

(42,5%).  

Фиг 8. Риск стратификация на коронарната атеросклероза чрез Gensini score 

˃ 
 

Syntax score. За оценка на коронарната болест в предварителната риск-

стратификация е изчислен и Syntax score при 284 пациенти (фиг 9). Освен степен на 

стенозата в Syntax score са заложени фактори, повлияващи техническите възможности 

за интервенционална реваскуларизация и нейната прогноза (такива фактори отсъстват в 

Gensini score). Сред трите отделни групи коронарна атеросклероза по Syntax score 

преобладават стенозите от Syntax score „0-22“ при 137 (48,2%) пациенти, следвани от 

Syntax score > 32  при  92 (32,4%).  
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Фиг 9. Риск стратификация на коронарната атеросклероза чрез Syntax score 

 
Каротидна патология  – характеристика.  

За оценка на каротидната патология са използвани ултразвукова и ангиографска 

диагностика. От 314 доказани каротидни стенози най-честа е унилатералната стеноза при 

205 (65,3%) от пациентите (табл. 6).  

Табл 6. Каротидна патология при пациенти с и без КАБ 

Показатели  Пациенти без КАБ 
(30) Брой (%) 

Пациенти с КАБ (284) 
Брой (%) 

Общо 

Преживян инсулт 12 (40,0) 113 (39,8) 125 (39.8) 

Висок оперативен риск 10 (33,3) 264 (93,0) 274 (87.3) 

Унилатерална КС 22 (73,3) 183 (64,4) 205 (65.3) 

Двустранни КС 7 (23,3) 87 (30,6) 94 (29.9) 

Стеноза и пълна 
контралатерална оклузия 

1 (3,3) 14 (4,9) 15 (4.8) 

Каротиден скор 1-4 21 (70,0) 177 (62,3) 198 (63.1) 

Каротиден скор 5-9 9 (30,0) 107 (37,7) 116 (36.9) 

Всеки трети пациент (29,9%) е с билатерална стеноза. Неблагоприятното съчетание от 

сигнификантна стеноза и контралатерална пълна оклузия е установено при 15 (4,8%) 

пациенти. Въпреки, че относителния дял на преживяните ИМИ и симптоматичните 

каротидни стенози преобладават при пациентите без КАБ, между двете сравняеми групи 

не се доказаха достоверни различия по отношение на анализираните данни за 

каротидната болест. В групата с  КАБ  честотата на пациентите с висок оперативен риск 

обаче, е около 3 пъти по-висока в сравнение с групата без КАБ (р ˂ 0,05). Общо 125 

(32,8%) пациенти вече са преживели мозъчен инсулт до 6 месеца преди интервенцията, 

а 22 (7,1%) от тях имат повече от един понесен инсулт (фиг 10). 
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Фиг 10.  Прекарани исхемични инсулти 

 

Риск стратификация на каротидната болест. NASCET критерии. Степента на 

каротидна стеноза е оценявана ангиографски по критериите от NASCET проучването. Те 

са най-прецизни по отношение на стенотичната хемодинамика, тъй като отразява 

отношението на диаметъра на остатъчния лумен в стенотичния участък към диаметъра 

на дисталния проходим участък на вътрешната сънна артерия. В зависимост от 

ангиографския количествен анализ, каротидната стеноза е  интерпретирана в 8 степени: 

нормална /без наличие на плака или стеноза/, несигнификантна плака - до 30% редукция 

на лумена, нискостепенна стеноза – 30-49%, умерена стеноза – 50-69%, високостепенна 

стеноза – 70-89%, критична стеноза – 90-95%, субтотална оклузия – 95-99%, пълна 

оклузия – 100%.  

Каротиден скор. При липса в достъпната ни литература на точкова скор-система 

за оценка на КС ние въведохме собствен каротиден скор.  

Фиг 11 Оценка на каротидната стеноза чрез каротиден скор 

 

Той е изчисляван за всеки пациент по следната методика: 0 точки за плака 0-29%, 1т. за 

нискостепенна стеноза 30-49%, 2т. за умерена стеноза – 50-69%, 3т. за 
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високостепенна/критична стеноза – 70-95%, 4т. за субтотална оклузия – 95-99% и 5т. за 

пълна оклузия – 100%. Сумира се броят точки за двете каротидни артерии при всеки 

пациент. Разпределението на пациентите в точковия каротиден скор показва, че 

значително преобладаващият контингент от 132 (40,1%) болни е със скор 3, което 

отговаря на високостепенна/критична стеноза от 70-95%.  Средният каротиден скор на 

нашите пациенти е 4,2 точки (фиг 11 ).От тези данни оформихме три рискови групи, сред 

които преобладават  пациентите с пациентите с каротиден скор ≤ 4 ( фиг 12 ).  

Фиг 12 Каротиден скор – рискови групи 

 
Валидизация на каротидния скор. Преди да използваме нашия каротиден скор 

в междугруповите анализи ние оценихме  формираните чрез него рискови групи като 

прогностичен показател за преживяемостта на всички болни. (фиг. 13)  

Фиг 13. Каротиден скор и преживяемост 

 
Чрез метода на Kaplan-Meier и Log-rank test се доказа сигнификантно намалена 

преживяемост в групата пациенти с високорисков каротиден скор 5-9 (p=0.006). 

Каротидният скор тествахме и за най-тежката изява на каротидната стеноза – мозъчният 

инсулт. Регресионният анализ демонстрира статистически достоверен модел (p=0.030), 
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където с покачването на средния каротиден скор се увеличава броят на преживените 

исхемични инсулти ( фиг 14) 

Фиг 14  Каротиден скор и мозъчен инсулт 

 
Сравнителен рисков профил между пациенти с КАБ и без КАБ. На базата на 

представените по-горе в сравнителен аспект демографски данни, стандартните РФ, 

каротидна и коронарна болест, съпъстващата церебрална и сърдечна патология и нейната 

клинична манифестация ние направихме оценка на рисковия профил на проучените 

пациенти. От тях 274 (87,3%) са комплексно оценени като високорискови (табл 7 ).  

Табл 7 Рисков профил при пациенти с  и без КАБ 

Пациенти Стандартен риск  Висок риск Общо 
С КАБ 20 (  7,0%) 264 (93,0%) 284 (100,0%) 
Без КАБ 20 (66,7%)   10 (33,3%)   30 (100,0%) 
Общо 40 (12,7%) 274 (87,3%) 314 (100,0%) 

Тук установихме значима разлика между двете групи с и без КАБ. Докато 

високият относителен дял на високорисковите пациенти с КАБ  е 93,0% и почти правило, 

то в групата без КАБ преобладават пациентите със стандартен риск  - 66,7%.    

ІІІ. Пери - и постпроцедурни резултати , честота и характеристика, 

рискови и независими предиктивни фактори за тяхната изява 

1.Интра – и перипроцедурни резултати до 30 –тия ден 

Общи данни. Съгласно поставените цел и задачи и възприетите клиничен и 

интервенционален протоколи всички пациенти след CAS бяха проследени за 

перипроцедурни усложнения: ипсилатерален голям и малък инсулт, ТИА, ОМИ, смърт, 

контраст индуцирана нефропатия и локални усложнения, свързани със съдовия достъп 

(табл. 8). Анализирани са 314 процедури на фона на  рутинна СКАГ преди CAS и при 

необходимост проведена коронарна реваскуларизация. При 294 (93,6%) от пациентите 
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не са регистрирани никакви перипроцедурни усложнения. Най-честото перипроцедурно 

усложнение е ТИА, регистрирано при 12 пациенти (3,8%). Ипсилатерални инсулти в 

хоспиталния период са на второ място  - общо  при 7 пациенти (2,2%), като при 5 от тях 

(1,6%) са диагностицирани „малките“ перипроцедурни инсулти без остатъчен 

неврологичен дефицит. 

Таблица 8. Перипроцедурни усложнения 

 Брой пациенти % 
Без усложнения 294 93,6 
ТИА 12 3,8 
Малък инсулт 5 1,6 
Голям инсулт 2 0,6 
Хиперперфузионен синдром 1 0,3 
Миокарден инфаркт 0 0 
Смърт 0 0 
Общо 314 100% 

При проследяване до 30-ти ден е регистриран ихемичен инсулт при още 1 пациент. 

Големи хематоми (>5cm) са установени при 12 пациенти /3,8%/, като при 1 пациент се е 

наложила хирургична корекция. При всички пациенти с настъпили хематоми е използван 

феморален достъп за осъществяване на CAS. При нито един пациент CAS не е довела до 

смъртен изход в интрапроцедурния и перипроцедурния до 30 ден период. 

Перипроцедурни усложнения при пациенти с и без КАБ Анализирани са 

перипроцедурните усложнения от 317 процедури при 299 пациенти с КАБ и 32 

процедури при 30 пациенти без КАБ (табл.9 ). 

Табл.9 Перипроцедурни усложнения след CAS при пациенти с и без КАБ 

Перипроцедурни усложнения Пациенти без КАБ   

(30 болни ) 

Пациенти с КАБ          

(284 болни) 

Без усложнения 27 (90,0%) 266 (93,1%) 

ТИА 2 (6,7%) 10 (3,5%) 

Малък инсулт 1 (3,3%) 4 (1,4%) 

Голям инсулт 0  2 (0,7%) 

Хиперперфузионен синдром 0  1 (0,4%) 

Инфаркт 0  0 

Смърт 0 0 

Общо усложнения  3 (10,0%) 17 (5,98%) 
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Въпреки, че честотата на перипроцедурните усложнения при пациенти без КАБ е 

по-голяма 10,0% срещу 6,6% при наличие на КАБ, разликата е без статистическа 

достоверност (p=0.914).  

Рискови фактори за перипроцедурни усложнения.  

Ние анализирахме 4 основни групи фактори от над 25 показатели с вероятно влияние 

върху чeстотата и/или клиничната проява на перипроцедурните усложнения:1. Пол и 

възраст 2. Сърдечна и коронарна патология, коморбидност 3. Каротидна патология 4. 

Технически фактори и оперативен опит.   

Пол и възраст. Не се установиха статистически значими различия по отношение 

на перипроцедурните усложнения (ТИА и инсулт) в зависимост от пола (χ2=3.276, 

р=0.513), въпреки, че 11 (91,7%) от регистрираните ТИА и 5 (71,4%) от регистрираните 

исхемични инсулти са настъпили при мъже ( табл 10). 

Табл. 10 Перипроцедурни усложнения в зависимост от възрастта и пола 

Перипроцедурни 
усложнения 

жени мъже ˃ 70 г  ˂ 70 г Общо 

Без усложнения 71 (95,9%) 223 (75,9%) 139(90,6%) 156(95,7%) 294 
ТИА 1 (1,4%) 11 (4,6%) 8 (5,3%) 4 (2,5%) 12 
Инсулт 2 (2,7%)     5 (2,1%) 4 (2,6%) 3 (1,8%) 7 

Общо 74 (23,6%) 240 (76,4%) 151(48,1%) 163(51,9%) 314 
В зависимост от възрастта се установи по-голяма честота на перипроцедурни ТИА 

(70,6%) и инсулти (57,1%) в групата над 70 г, но  отново без статистическа достоверност 

- χ2=3.685, р=0.158. Статистическа значимост по отношение на пола и възрастта като 

рискови фактори  се доказа при съчетанието жени  + ХБН (χ2=8.993, р=0.011) , а най-

честото съчетание в проучения контингент - мъже над 70г е с гранична достоверност 

(р=0.057).  

Коморбидност и перипроцедурен риск. Голямата част от съпъстващите 

заболявания и функционални органни нарушения се оказаха без достоверно предиктивно 

значение за перипроцедурните усложнения (табл.11).   

Табл. 11.Перипроцедурни усложнения след CAS - междугрупов анализ 

Междугрупов анализ р Междугрупов анализ р 
С КАБ vs без КАБ р=0.914 Захарен диабет vs без диабет p=0.962 
С преживян МИ vs без МИ p=0,027 С ХБН vs без ХБН  р=0.746 
Преживян ИМИ vs без ИМИ р=0.039 С ХОББ vs без ХОББ p=0.183 
Клапна vs без клапна болест р=0.970 Със  СН vs без СН p=0.131 
С ПМ vs без ПМ р=0.541 С ХАНК vs без ХАНК p=0.503 
С ПЕКС vs без ПЕКС р=0.501 С анемия vs без анемия р=0.362 
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Достоверна зависимост с перипроцедурните усложнения се установи само с предходни 

сърдечно-мозъчни инциденти: преживяни миокарден инфаркт и исхемичен инсулт 

(табл.12). Относителният дял на пациентите без перипроцедурни усложнения е двойно 

по-нисък при пациентите с преживян МИ (36,7%), спрямо пациентите без предходен 

такъв (63,3%). Разликата е най-значима при пациенти с перипроцедурно настъпила ТИА 

(χ2=7.203, р=0.027).  

Табл 12. Перипроцедурни усложнения и преживян миокарден инфаркт  

Перипроцедурни усложнения Без миокарден инфаркт С преживян инфаркт Общо 
Без усложнения  187 (63,3%) 108(36,7%) 295 
ТИА 3 (25,0%) 9 (75,0%) 12 
Исхемичен инсулт 4 (57,1%) 3 (42,9%) 7 
Общо  194 (61,7%) 120 (38,3%) 314 

С подобно предиктивно значение се оказа и преживяният ихемичен инсулт (табл. 13). 

Без преживян инсулт CAS протече неусложнено при 94,8% от пациентите. 

Междугруповият анализ демонстрира, че честотата на ТИА е статистически значимо по-

висока в групата с преживян повече от 1 инсулт  в сравнение с тези без преживян инсулт 

- χ2=6.508, р=0.039).  

Табл 13.Зависимост между перипроцедурните усложнения и преживян мозъчен инсулт  
 

Усложнения Без инсулт С преживян инсулт Общо 
Без усложнения 182 (61,7%) 113 (38,3%) 295 
ТИА 3(25,0%) 9 (75,0%) 12 
Инсулт 4(57,1%) 3(42,9%) 7 
Общо  189 (60,2%) 125 (39,8%) 314 

Каротиден скор и перипроцедурен риск. Установи се, че перипроцедурни 

усложнения при пациентите с  нисък каротиден скор са най-редки или липсват.  

Фиг. 15  Каротиден скор и перипроцедурни неврологични усложнения 

 
Честота им се увеличава успоредно  с нарастване на каротидния скор : без 

перипроцедурни усложнения средният каротиден скор е 4,22, с ТИА - 4,33 и с 
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перипроцедурен инсулт – 4,71 (фиг. 15 ). Тази тенденция не показа достоверност чрез 

дисперсионния регресионен анализ (p=0,744). Високият каротиден скор (5-9) в 

комбинация с женски пол се оказа обаче,  с предиктивно значение за перипроцедурните 

усложнения - χ2=7.391, p=0,025 (табл. 14). 

Табл  14. Зависимост между перипроцедурните усложнения, каротиден скор и пола  

Пол Усложнения Скор 1-4 Скор 5-9 Общо 
 Без усложнения 52 (70,3%) 19 (25,7%) 71 (95,9%) 
Жени ТИА 0 1 (4,5%) 1 (1,4%) 
 Инсулт 0 2 (9,1%) 2 (2,7%) 
 Общо 52 (70,3%) 23 (29,7%) 74 (100%) 
 Без усложнения 136 (56,7%) 87 (36,3%) 223(92,9%) 
Мъже ТИА 6 (4,1%) 5 (5,3%) 11 (4,6%) 
 Инсулт 4 (2,8%) 1 (1,1%) 5 (1,3%) 
 Общо 146 (60,8%) 94 (39,2%) 240 (100%) 

Двустранна каротидна патология. Анализът на нашите резултати не доказа 

значима асоциация между наличието на двустраннна каротидна патология и 

процедурния риск при каротидното стентиране (χ2=1.498; p=0,827), въпреки по-високия 

процент на неврологични перипроцедурни усложнения в групата на пациентите с 

двустранни стенози. В групата от 15 пациенти с контралатерална оклузия не е 

регистрирано нито едно перипроцедурно усложнение.(табл. 15).  

Табл  15 Перипроцедурни усложнения при двустранна каротидна болест 
Перипроцедурни 
усложнения 

Едностранна 
стеноза 

Двустранни 
стенози 

Пълна 
оклузия 

Общо 

Без усложнения  193 (65,6%) 86 (29,3%) 15 (5,1%) 294 
ТИА 8 (66,7%) 4 (33,3%) 0   17 
Голям инсулт 2 (100,0) 0 0 2 
Малък инсулт 2 (40,0%) 3 (60,0%) 0 5 
Хиперперфузионен синдром 0 1 0 1 
Общо 205 94 15 314 

Технически фактори и интрапроцедурен риск Въпреки че е значително 

минимизиран рискът от интрапроцедурен ипсилатерален инсулт, поради механичното 

въздействие върху атеросклеротичната плака, дисталната емболизация с 

атеросклеротичен детрит, както и от балонната пре- и постдилатация, продължава да 

бъде обект на внимание. В изпълнение на поставената задача ние анализирахме тези 

чисто техническите фактори: пре- и постдилатация, вида на използвания стент, феномена 

на „забавен кръвоток“, интрапроцедурното лъчево време и количеството използван 

контраст при всичките 314 процедури.  
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Пре- и постдилатация. Независимо от методиката – директно стентиране или 

стентиране след предилатация, не се доказа сигнификантна разлика в 

интрапроцедурните усложнения между двете групи (χ2=2.071, р=0.365), въпреки че 6 

(85,7%) от исхемични инсулти и 11 (91,7%) от ТИА са настъпили при пациентите с 

предилатация (табл. 16). В групата с балонна постдилатация пък са всички регистрирани 

неврологични перипроцедурни усложнения, но също без статистическа значимост 

(χ2=1.303, р=0.521).  

Табл. 16. Интрапроцедурни усложнения в зависимост от методиката на стентиране 

Перипроцедурни 
усложнения 

Предилатация 
(-) 

Предилатация 
(+) 

Постдилатация 
(-) 

Постдилатация 
(+) 

Общо 

Без 
усложнения 

73(97,3%) 222(92,9%) 19 (100,0%) 276 (93,6%) 295 

ТИА 1 (1,3%) 11 (4,6%) 0 12 (4,1%) 12 
Инсулт 1 (1,3%) 6 (2,5%) 0   7 (2,4%) 7 

Общо 75(23,9%) 239(76,1%) 19 (5,4%) 295 (93,9%) 314 

Вид на използваните стентове. Позволихме си да подложим на статистически 

анализ значението на използваните 3 вида стентове за имплантация: един вид със 

затворена клетка (1,08mm2 свободна зона на клетката) и 2 вида с отворена клетка 

(5,89mm2 и 10,71mm2 свободна зона). Неусложненото каротидното стентиране при 

използване на стент със затворена клетка  е при 97,7% от пациентите, при стентиране с 

отворена клетка със свободна зона 5,89mm2  е 88,0% , а с отворена кетка - свободна зона 

10,71mm2   е  80,0%. Обратно: най-голяма честота на перипроцедурни усложнения ТИА 

(13,3%) и исхемичен инсулт (6,7%) е регистрирана в групата пациенти, при които е 

имплантиран стент с отворена клетка с най-голяма свободна зона – 10,71mm2. 

Статистически достоверно, честотата на ТИА и инсулт е по-висока в групата пациенти с 

имплантиран стент с отворена клетка и по-ниска при пациентите с имплантиран 

каротиден стент със затворена клетка – p=0,001(табл. 17). 

Табл. 17  Перипроцедруни усложнения и вида на стента 

Перипроцедурни 

усложнения 

Затворена 

клетка 1,08 mm2 

Отворена клетка 

5,89 mm2 

Отворена клетка 

10,71 mm2 

Общо 

Без усложнения 195 (98,0%) 67 (89,3%) 33 (82,5%) 295 (93,9%) 
ТИА 2 (1,0%) 6 (8,0%) 4 (10,0%) 12 (3,8%) 
Инсулт 2 (1,0%) 2 (2,7%) 3 (7,5%) 7 (2,2%) 
Общо 199 (63,4%) 75 (23,9%) 40 (12,7%) 314 (100%) 

Забавен кръвоток“ (slow flow). От 18 пациенти със забавен кръвоток при 

стентирането честотата на ТИА (27,8%) и ИМИ (11,1%) е по-висока от неврологичните 

усложнения при липса на slow flow, съответно - 2,4% и 1,7%. Този феномен, резултат от 
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детритен блокаж на ембол-протективното усторйство, показа достоверна предиктивно 

значение в междугруповия анализ - χ2=37.623, р=0.000. (табл. 18) 
 

Табл.18 Перипроцедурни усложнения и забавен кръвоток (slow flow) 
Перипроцедурни 
усложнения 

Забавен кръвоток (-) Забавен кръвоток (+) Общо 

Без усложнения 284 (95,9%) 11 (61,1%) 295(93,9%)  
ТИА 7 (2,4%) 5 (27,8%) 12 (3,8%) 
Исхемичен инсулт 5 (1,7%) 2 (11,1%) 7 (2,2%) 

Общо 296 (94,3%) 18(5,7%) 314 (100%) 

Остатъчна стеноза. Пациентите с остатъчна стеноза >20%, при които се налагат 

многократни (>1) балонни постдилатации с цел редукция степента на остатъчната 

стеноза, имат достоверно по-висока честота на перипроцедурни усложнения χ2=17.717, 

р=0.000. От 12 пациенти с остатъчна стеноза >20% честотата на ТИА (25,0%) и ИМИ 

(8,3%) е достоверно по-висока от неврологичните усложнения при остатъчна стеноза 

<20%, съответно – 3,0% и 1,9% (табл. 19). 

Табл.19 Перипроцедурни усложнения – резидулна стеноза 
Перипроцедурни 
усложнения 

Резидуална стеноза 
<20% 

Резидуална стеноза 
> 20% Общо 

Без усложнения 287 (95,0%) 8 (66,7%) 295 
ТИА 9 (3,0%) 3 (25,0%) 12 
Исхемичен инсулт 6 (1,9%) 1 (8,3%) 7 

Общо 302 (96,2%) 12 (3,8%) 314 
 

Интрапроцедурно време, изразходван контраст, контрастиндуцирана нефропатия .  

Извършеният регресионен анализ доказа интрапроцедурното лъчево  време 

(F=11.161;p=0.000) и количеството използван контраст (F=3.800;p=0.025) като 

възможни значими предиктори за неврологични перипроцедурни усложнения . Средното 

лъчево време при неусложнена процедура е 7,52 минути, при ТИА – 13,28 минути, а при 

инсулт – 13,06 минути ( фиг 16).  

Фиг16  Перипроцедурни усложнения  и лъчево време 
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Средното количество контрастна материя, използвано при каротидно стентиране 

е 133 ml, минималното – 50 ml, а  максималното – 280 ml (фиг 17).  При 9 (2,9%) от 

пациентите са установени данни за контраст-индуцирана нефропатия /КИН/ с ОБН, 

довели до удължаване на болничния престой. В 2/3 от случаите, КИН се е развила на 

фона на подлежаща ХБН. Средното количество използвана контрастна материя при 

пациентите развили КИН е 220мл. 

Фиг17  Перипроцедурни усложнения и количество изразходван контраст 

 
При нито един от тях не се е наложила хемофилтрация или хемодиализа. В 44,4% 
развитието на ОБН е съпроводено с ТИА и исхемичен инсулт, което превръща  контраст 
индуцираната ОБН в предиктор за перипроцедурни неврологични усложнения.  
(χ2=25.845, р=0.000).  

Перипроцедурни усложнения и влияние върху нежелани събития на 1 
година. Не се доказа статистически значима връзка между перипроцедурните 
усложнения и настъпилите събития на 1-вата година (χ2=3.824, р=0.430), късно 
настъпилите МИ (χ2=0.949, р=0.622), инсулт (χ2=2.753, р=0.252) и смърт (χ2=6.563, 
р=0.161). Не се установи и сигнификантно влияние на перипроцедурните усложнения 
върху преживяемостта (F=1.109, р=0.352). 

Предиктивни фактори за интра/перипроцедурните усложнения.  Чрез линеен 
регресионен анализ  тествахме  12 показатели с вероятно предиктивно значение за 
перипроцедурните усложнения до 30 ден : възраст >70 ,  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) ,041 ,013  3,101 ,002 ,015      ,066 
Феномен "Забавен къръвоток" ,348 ,055 ,339 6,365 ,000 ,241 ,456 

2 (Constant) ,009 ,015  ,576 ,565 -,021 ,039 
Феномен "Забавен къръвоток" ,324 ,054 ,316 6,010 ,000 ,218 ,430 
Стент с отворена клетка ,067 ,018 ,200 3,800 ,000 ,032 ,102 

3 (Constant) -,012 ,018  -,685 ,494 -,048 ,023 
Феномен "Забавен къръвоток" ,321 ,054 ,313 5,982 ,000 ,215 ,426 
Стент с отворена клетка ,066 ,018 ,197 3,778 ,000 ,032 ,101 
Преживян МИ ,057 ,026 ,115 2,222 ,027 ,006 ,107 

a. Зависима вариабилна:Перипроцедурни усложнения 
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преживян ИМИ, преживян МИ, каротиден стент с отворена клетка, висок риск CEA, 

двустранни каротидни стенози, каротиден скор ,клапна болест, ЗД, ХБН, ХАНК, СН. 

Доказа се , че предиктивно значение за перипроцедурните усложнения имат само 3 от 

тях: 2 технически фактори – феноменът „забавен кръвоток“ и стент с отворена клетка, и  

анамнеза за преживян вече миокарден инфаркт (табл. 20). 

 

ІV.Краткосрочни резултати при проследяване на 1-вата година след CAS 

 

Нежелани събития на 1-та година след CAS. Проследяването до 12 –месец след 

проведена реваскуларизация не е често анализиран период. Ние умишлено анализирахме 

усложненията при проучените пациенти поради неблагоприятния рисков профил и 

данните от клиничната практика: най-честото  ранно събитие след преживян инсулт е 

нов инсулт.  Общо 282 пациенти бяха проследени за възникване на сърдечно-съдови 

събития - МИ, исхемичен инсулт, смърт свързана със СН, сърдечна операция или по 

друга причина с пълни 12 месеца след CAS (табл.21). При 32 от пациентите 

наблюдението е осъществено за период по-малък от 1 година. 

Табл. 21  Усложения до 1 –вата година след CAS 
 Брой пациенти % 

Без събития 263 83,8 
Исхемичен инсулт 3 1,0 
Смърт, свързана с МИ 1 0,3 
Смърт, свързана със СН 5 1,6 
Смърт, свързана със сърдечна операция 6 1,9 
Друга смърт 4 1,3 
Общо 282 89,8 

 При 19 (6,1%) от пациентите са регистрирани усложнения  и смърт на 1 година 

след CAS. Общо 16 (5,1%)  пациенти  са починали през 1-вата година като основна 

причина за летален изход са сърдечни заболявания – 6 (1,9%) пациенти от СН и МИ и 6  

пациенти (1,9%) от смърт при сърдечна операция. При 3 пациенти е регистриран 

исхемичен инсулт, без да е причина за смъртен изход. При пациентите загинали от друга 

смърт, водеща причина са малигнените заболявания и ХБН.  

Усложнения след CAS на 1-та година при пациенти с и без КАБ. Анализирана 

са нежеланите събития до края на 1 –та година поотделно за двете сравняеми групи 

(табл.22). При пациентите без КАБ единствените нежелани събития е смъртен изход по 

време на операция за клапно протезиране, извършена в края на 1–та година. Останалите 
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редки нежелани събития са регистрирани само в групата с КАБ, като вероятно малката 

група пациенти без КАБ не позволява коректен статистически анализ (p=0,759).  

Табл. 22 Усложения на 1 –та година при пациенти с КАБ и без КАБ 

Събития на 1-ва година Пациенти без КАБ (27) 

Брой (%)  

Пациенти с КАБ (255) 

Брой (%) 

Без събития 26 (86,7) 237 (83,5) 

Исхемичен инсулт 0 (0) 3 (1,1) 

МИ свързана смърт 0 (0) 1 (0,4) 

СН свързана смърт 0 (0) 5 (1,8) 

Смърт, свързана със  

сърдечна операция 

1 (3,3) 5 (1,8) 

Друга смърт 0 (0) 4 (1,4) 

Общо 27 (90,0) 255 (90,0) 

Смърт по всяка причина 1 (3,3) 15 (5,4) 

Рискови фактори за усложненията на 1-та година. Анализирано бе влиянието 

върху краткосрочните резултати след CAS на 3 групи фактори: каротидна болест, 

коронарна болест, подлежаща сърдечна патология, придружаващи заболявания и 

биохимични отклонения.  

Пол и възраст. Не се установи сигнификантна разлика в честотата на 

регистрираните нежелани събития през 1-вата година след CAS при разделение на 

пациентите по пол (χ2=3.254, р=0.197) и възраст (χ2=1.212, р=0.546). 

Каротидна болест. Не се установи и сигнификантна зависимост между 

показателите, отразяващи каротидната болест и нежеланите събития през 1-вата година: 

каротиден скор (p=0.915), двустранни стенози (p=0.924), преживян исхемичен инсулт 

(p=0.597). Резултат от съществено значение е и липсата на достоверна корелация между 

неврологичните перипроцедурни усложнения и нежеланите събития през първата година 

(χ2=9.164, р=0.517).  

Коронарна болест и съпътстваща сърдечна патология.Сред сърдечните и 

коронарни причини потърсихме корелация между  пациентите със сърдечна 

недостатъчност, стволова стеноза, понижена ФИ и висок Syntax и Gensini score с  

риска от смърт през първата година на проследяване. Не установихме статистически 

значима зависимост между преживяният МИ (p=0.936) и нежеланите събития през 1-вата 

година. 
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Сърдечна недостатъчност. Анализ на нашите резултати доказа СН (χ2=19.127, 

р=0.002) като едни от най-значими предиктори за ранно настъпила смърт през първата 

година (табл. 23). 

Табл.23 Сърдечна недостатъчност и усложнения през 1-вата година след CAS 

  Общо 
Без СН СН 

 Без събития Брой 167a 96b 263 
% от всички 59,2% 34,0% 93,3% 

Исхемичен инсулт Брой 3a 0a 3 
% от всички 1,1% 0,0% 1,1% 

Друга смърт Брой 1a 3a 4 
% от всички 0,4% 1,1% 1,4% 

Смърт, свързана със 
СН 

Брой 0a 5b 5 
% от всички 0,0% 1,8% 1,8% 

Смърт, свързана с МИ Брой 0a 1a 1 
% от всички 0,0% 0,4% 0,4% 

Смърт при сърдечна 
операция 

Брой 1a 5b 6 
% от всички 0,4% 1,8% 2,1% 

Общо Брой 172 110 282 
% от всички 61,0% 39,0% 100,0% 

 
Стволова стеноза. При проследяване на 1-вата година след CAS се установява, 

че 5 от пациентите със стволова стеноза са починали от смърт свързана със сърдечната 

операция, а други 3 са починали от смърт, свързана със СН (табл. 24) Статистически 

значима е разликата между честотата на  пациентите със стволова стеноза, загинали през 

1-вата година (от смърт по всякаква причина) (9(3.20%)) и тези без стволова стеноза 

(7(2.50%)) (χ2=7.753, р=0.021).  

Фиг.36 Стволова стеноза и нежелани събития през 1-вата година след CAS 

 Без LM 
стеноза 

LM 
стеноза 

Общо 

 Без събития Брой 198a 65b 263 
% от всички 70,2% 23,0% 93,3% 

Исхемичен инсулт Брой 2a 1a 3 
% от всички 0,7% 0,4% 1,1% 

Смърт по друга причина Брой 2a 2a 4 
% от всички 0,7% 0,7% 1,4% 

Смърт, свързана със СН Брой 2a 3a 5 
% от всички 0,7% 1,1% 1,8% 

Смърт, свързана с МИ Брой 1a 0a 1 
% от всички 0,4% 0,0% 0,4% 

Смърт при сърдечна 
операция 

Брой 2a 4b 6 
% от всички 0,7% 1,4% 2,1% 

            Общо Брой 207 75 282 
% от всички 73,4% 26,6% 100,0% 
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Фракция на изтласкване.Доказа се корелация между ФИ и настъпилите събития 

при проследяване на пациентите на 1-вата година (χ2=27,575; p=0,002). Междугруповият 

анализ показва най-значими разлики при пациенти с ФИ<35% между починалите от 

смърт, свързана със СН (9,1%) и сърдечна операция (18,2%) спрямо  пациентите без 

регистрирани събития (72,7%)(табл.25).Регресионният дисперсионен анализ също 

демонстрира сигнификантен модел (F=4,351; p=0,001), описващ връзката между 

независимата променлива ФИ и регистрираните събития на 1-вата година след CAS.  

          Табл.25 ФИ и нежелани събития през 1- вата година след CAS 

  Общо 

ФИ 

< 35% 

ФИ  

35%-55% 

ФИ 

>55% 

 

 Без събития Брой 8a 95a 160b 263 

% от 
всички 

2,8% 33,7% 56,7% 93,3% 

Исхемичен инсулт Брой 0a, b 3b 0a 3 

% от 
всички 

0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

Смърт по друга 
причина 

Брой 0a 2a 2a 4 

% от 
всички 

0,0% 0,7% 0,7% 1,4% 

Смърт, свързана 
със СН 

Брой 1a 3a, b 1b 5 

% от 
всички 

0,4% 1,1% 0,4% 1,8% 

Смърт, свързана с 
МИ 

Брой 0a 0a 1a 1 

% от 
всички 

0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Смърт при 
сърдечна операция 

Брой 2a 3b 1b 6 

% от 
всички 

0,7% 1,1% 0,4% 2,1% 

Общо Брой 11 106 165 282 

% от 
всички 

3,9% 37,6% 58,5% 100,0% 

 

Всички исхемични инсулти (3) след CAS през 1-вата година се наблюдават в групата 

пациенти с ФИ 35%-55% (без статистическа достоверност). 
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Коронарни скор – системи.  

Видно е, че през първата година след CAS най-много събития се регистрират в 

групата пациенти със Syntax score >32: всички пациенти с летален изход от сърдечна 

операция  и по-голямата част с регистрирани инсулт и смъртност поради СН. (табл. 26) 

Достоверна е връзката между висок Syntax score >32 и смърт по всякаква причина.  

(χ2=10.550, р=0.032).  

 

Табл. 26 Syntax score и нежелани събития през 1- вата година след CAS 
 

 Syntax score  Общо 

Score 
0-22 

Score 
23-32 

Score 
>32 

 

 Без събития Брой 119a 47a 71b  237 

% от 
всички 

46,7% 18,4% 27,8%  92,9% 

Исхемичен 
инсулт 

Брой 1a 0a 2a  3 

% от 
всички 

0,4% 0,0% 0,8%  1,2% 

Смърт по друга 
причина 

Брой 2a 0a 2a  4 

% от 
всички 

0,8% 0,0% 0,8%  1,6% 

Смърт, свързана 
със СН 

Брой 1a 1a 3a  5 

% от 
всички 

0,4% 0,4% 1,2%  2,0% 

Смърт, свързана 
с МИ 

Брой 1a 0a 0a  1 

% от 
всички 

0,4% 0,0% 0,0%  0,4% 

Смърт при 
сърдечна 
операция 

Брой 0a 0a, b 5b  5 

% от 
всички 

0,0% 0,0% 2,0%  2,0% 

Общо Брой 124 48 83  255 

% от 
всички 

48,6% 18,8% 32,5%  100,0% 

Установи се аналогичен корелационен модел между Gensini score  и смъртността 

по всякаква причина през първата година на проследяване (χ2=7.962, р=0.019)(табл.27). 
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Табл. 27 Gensini score и нежелани събития през 1- вата година след CAS 

 Gensini score Общо 
Gensini<70 Gensini>70 

 Без събития Брой 168a 94b 262 
% от всички 59,8% 33,5% 93,2% 

Исхемичен инсулт Брой 1a 2a 3 
% от всички 0,4% 0,7% 1,1% 

Смърт по друга причина Брой 1a 3a 4 
% от всички 0,4% 1,1% 1,4% 

Смърт, свързана със СН Брой 2a 3a 5 
% от всички 0,7% 1,1% 1,8% 

Смърт, свързана с МИ Брой 1a 0a 1 
% от всички 0,4% 0,0% 0,4% 

Смърт при сърдечна 
операция 

Брой 1a 5b 6 
% от всички 0,4% 1,8% 2,1% 

Общо Брой 174 107 281 
% от всички 61,9% 38,1% 100,0% 

 

Коронарна реваскуларизация. Доказа се достоверна  корелация между степента 

на постигнатата коронарна реваскуларизация и регистрираните събития на 1-вата година 

след CAS (χ2=15.653, р=0.008). Съществува статистически значима разлика между 

честотата на пациентите с непълна коронарна реваскуларизация, загинали от смърт 

свързана със СН спрямо  тези с постигната пълна коронарна реваскуларизация 

(p<0.05)(табл.28). 

Табл.28 Пълна/непълна коронарна реваскуларизация и нежелани събития през 1-та год  

 
Коронарна реваскуларизация 

Общо Непълна  Пълна 
 Без събития Брой 25a 238a 263 

% от всички 8,9% 84,4% 93,3% 
Исхемичен инсулт Брой 0a 3a 3 

% от всички 0,0% 1,1% 1,1% 
Друга смърт Брой 1a 3a 4 

% от всички 0,4% 1,1% 1,4% 
СН свързана смърт Брой 3a 2b 5 

% от всички 1,1% 0,7% 1,8% 
МИ свързана смърт Брой 0a 1a 1 

% от всички 0,0% 0,4% 0,4% 
Смърт при сърдечна 
операция 

Брой 0a 6a 6 
% от всички 0,0% 2,1% 2,1% 

Общо Брой 29 253 282 
% от всички 10,3% 89,7% 100,0% 

 

Оперативна коронарна реваскуларизация. Очакван резултат е леталитетът при 

сърдечна операция да увеличава смъртността през 1-вата година в групата пациенти с 

CABG (χ2=17.993, р=0.003). Това, разбира се, не дава оценка на методиката, а по-скоро 
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трябва да се отчете, че нашите пациенти, индицирани за оперативна реваскуларизация са 

с висок рисков профил.  

При сравнение на отделните групи пациенти е видно, че разликата между честота 

на оперативно реваскуларизираните пациенти, загинали от смърт при сърдечна операция 

и преживелите без събития на 1-вата година е статистически значима (p<0.05) (табл.29).  

Табл. 29 PCI, CABG и причини за смъртност на 1- вата година след CAS. 
 

  Общо 

PCI CABG 

 Без събития Брой 169a 37b 206 

% от 
всички 

75,8% 16,6% 92,4% 

Исхемичен инсулт Брой 3a 0a 3 

% от 
всички 

1,3% 0,0% 1,3% 

Смърт по друга причина Брой 1a 2b 3 

% от 
всички 

0,4% 0,9% 1,3% 

Смърт, свързана със СН Брой 3a 2a 5 

% от 
всички 

1,3% 0,9% 2,2% 

Смърт, свързана с МИ Брой 1a 0a 1 

% от 
всички 

0,4% 0,0% 0,4% 

Смърт при сърдечна 
операция 

Брой 1a 4b 5 

% от 
всички 

0,4% 1,8% 2,2% 

               Общо Брой 178 45 223 

% от 
всички 

79,8% 20,2% 100,0% 

 
Коронарна реваскуларизация преди vs след CAS. При сравнение на 

резултатите от проследяване на 1-вата година след CAS, в зависимост не от вида, а от 

времето на коронарната реваскуларизация – преди или след каротидното стентиране, се 

разкрива значима разлика: коронарната реваскуларизация преди CAS се оказва значимо 

по-добра терапевтична стратегия (χ2=11.562, р=0.041) (табл.30). 
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Табл. 30 Коронарна реваскуларизация преди/след CAS и причини за смъртност на  

1- вата година. 
  Общо 

Коронарна 
реваскуларизация 

преди CAS 

Коронарна 
реваскуларизяция 

след CAS 
 Без събития Брой 168a 38b 206 

% от 
всички 

75,3% 17,0% 92,4% 

Исхемичен инсулт Брой 3a 0a 3 
% от 
всички 

1,3% 0,0% 1,3% 

Смърт по друга 
причина 

Брой 1a 2b 3 
% от 
всички 

0,4% 0,9% 1,3% 

Смърт, свързана 
със СН 

Брой 3a 2a 5 
% от 
всички 

1,3% 0,9% 2,2% 

Смърт, свързана с 
МИ 

Брой 1a 0a 1 
% от 
всички 

0,4% 0,0% 0,4% 

Смърт при 
сърдечна 
операция 

Брой 2a 3b 5 
% от 
всички 

0,9% 1,3% 2,2% 

Общо Брой 178 45 223 
% от 
всички 

79,8% 20,2% 100,0% 

 
 Обратно: честотата на починалите от смърт при сърдечна операция, поради СН и 

друга причина спрямо преживелите без събития са достоверно по-високи в групата на 

пациентите с коронарна реваскуларизация след CAS (p<0.05). Тези резултати  подкрепят 

нашата работна хипотеза със статистическа значимост.  

Биохимични отклонения. Интерес представляват резултатите при 9 пациенти с 

остатъчно завишен Тропонин I >0,1 след ОКС по-малко от 14 дни преди CAS. 

Повишените стойности на тропонин I не повлияват непосредствените процедурни 

резултати (p=0,256), но при проследяване на 1-вата година се оказва, че 1 пациент е 

починал от смърт, свързана със СН, един от смърт, свързана със сърдечна операция и 1 

от смърт по друга причина. Регресионният анализ установява статистически значима 

връзка между повишените стойности на тропонин и смъртността на 1-вата година 

(F=5,411, p=0,006)( фиг. 18). 
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Фиг 18. Остатъчно повишен Тропонин и смъртност- проследяване на 1 –та година 

 
 Още при един биохимичен възпалителен показател - фибриноген доказахме 

влияние между повишените му стойности и смърт по всяка причина през първата година 

(F=4.136, p=0.017) (фиг 19). 

Фиг. 19 Фибриноген и нежелани събития след CAS  на 1 –та година 

 

 

 Придружаващи заболявания. Статистическият анализ не доказа значимо 

влияние на ЗД (χ2=2.459, р=0.292), ХАНК (χ2=0.657, р=0.720) и ХОББ (χ2=5.944, р=0.051) 

върху нежеланите събития резултати след CAS, проследени на 1-та година.(табл.31).  

Табл. 31 ХБН и нежелани събития след CAS  на 1 –та година 

 ХБН Общо 
НЕ ДА 

 Без събития Брой 219a 44b 263 
% от всички 77,7% 15,6% 93,3% 

Исхемичен инсулт Брой 3a 0a 3 
% от всички 1,1% 0,0% 1,1% 

Всякаква причина Брой 5a 11b 16 
% от всички 1,8% 3,9% 5,7% 

Общо Брой 227 55 282 
% от всички 80,5% 19,5% 100,0% 

 
 При сравнение на резултатите след CAS между групите пациенти с висок и стандартен 

риск, също не се установи сигнификантна разлика (χ2=2.887, р=0.236). Единствено ХБН при 
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нашите пациенти се доказа като силен предиктор за нежелани събития през 1-вата година след 

CAS  (χ2=26.732, р=0.000) .Освен с ХБН като органна дисфункция, проведеният 

дисперсионен регресионен анализ също демонстрира „огледален тип“ връзка между 

повишените серумни стойности  

Фиг. 20 Креатинин и нежелани събития  на 1-та година 

 

на креатинин (F=8.311, p=0.000) и урея (F=7.247, p=0.001) с нежелани събития през 

първата година. ( фиг 20,21). 

Фиг. 21 Урея и нежелани събития  на 1-та година
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V. Резултати при дългосрочно проследяване  
 След 1-вата година са проследени 264 пациенти за настъпили МИ, исхемичен 

инсулт и смърт. Средният период на проследяване на изследваната група пациенти е 42,4 

месеца, максималнният – 101 месеца. Общо при дългосрочното проследяване са 

регистрирани 14 пациенти с  МИ, 11 пациенти с исхемичен инсулт, 28 починали 

пациенти от сърдечно-съдова смърт и още 41 пациенти са починали от смърт по друга 

причина (табл. 32).  

Табл. 32 Нежелани събития при дългосрочно проследяване 

Нежелани събития  Брой  % 
Инсулт  11 4,16% 
Смърт от инсулт  1 0,37 % 
Инфаркт 14 5,30% 
Сърдечно-свързана смърт  27  10,2% 
Сърдечно-съдова смърт 28 10,57% 
Смърт по друга причина  41 15,53%  
Обща смъртност за периода  69 26,13% 

Най-честите усложнения при дългосрочното проследяване след CAS са  

анализирани за корелационна зависимост с 4 групи фактори: 1. Пол и възраст 2. 

Сърдечна и коронарна патология, коморбидност 3. Каротидна патология 4. Технически 

фактори и оперативен опит (вж там). 

Летален изход при дългосрочно прослeдяване след 1-вата година от CAS. 

Сред крайните резултати в проучването, който би оценил ефективността и ефикастността  

на възприетата ревасклуларизационна стратегия е смъртността (фиг.22). 

              Фиг 22. Причини за късен летален изход при дългосрочно проследяване 

 
При дългосрочно проследяване се установи, че 27 пациенти (10,2%) са загинали от 

сърдечна смърт след 1-вата година от каротидното стентиране, 1 пациент (0,4%) е 
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загинал от смърт, свързана с инсулт и 41 пациенти (15,5%) са загинали от смърт по друга 

причина.  

Смъртност при пациенти с и без КАБ.  В изпълнение на целта и задача 3 

съпоставихме късната смъртност между групите с и без КАБ (табл. 33).  
Табл. 33 Сърдечно-свързана и по всякаква причина смъртност при пациенти с/без КАБ 

 Живи Сърдечно-съдова смърт Смърт по друга причина Общо 

 Без КАБ 24a 1a 1a 26 
С КАБ  171a 27a 40a 238 

Общо 195 28 41 264 
 Въпреки, че е починал само 1 пациент в групата без КАБ от сърдечно-съдова смърт, 

разликата не достигна статистическа достоверност спрямо пациентите с КАБ. 

Единствената статистически значима разлика между групите е по отношение на смърт 

по всякаква причина (χ2=5.082, p=0,024). 

Рискови и предиктивни фактори за нежеланите събития при дългосрочното 

проследяване  

Пол, възраст и коморбидност. Не се установи се статистически значима разлика 

в честотата на късната смърт при разделение на пациентите по пол (p=0,936). Очаквано 

при пациентите на възраст ≥ 70 г честотата на смърт по всяка причина, обаче  е значимо 

по-висока (p=0,000) (табл 34). Тези резултати определят ЗД като рисков фактор с 

Табл. 34 Придружаващи заболявания и смърт след CAS при дългосрочно наблюдение  
Показател Живи Смърт Общо P= 
ЗД 59 (62,8%) 35 (37,2%) 94 (100%) 0,002 
ХБН 28 (65,1%) 15 (34,9%) 43 (100%) 0,154 
ХАНК 29 (70,7%) 12 (29,3%)  41 (100%) 0,619 
ХОББ 11 (84,6%)   2 (15,4%) 13 (100%) 0,366 

 
 най-значимо влияние върху късната смъртност. При интерпретацията на тези данни е 

редно да отбележим, че 12 от пациентите с ХБН са загинали още през 1-вата година след 

CAS и сред тях са повечето пациенти на хемодиализа. Това е намерило отражение в 

резултатите при проследяването на пациентите на 1-вата година.  

Каротидна и мозъчно-съдова патология.  

От особен интерес е влиянието на показателите, отразяващи мозъчно-съдовата и 

каротидна болест върху късната смърт. Въпреки че само 1 пациент е загинал от смърт, 

свързана с инсулт, някои от тези показатели оказват статистически значимо влияние 

върху общата смъртност при дългосрочно проследяване (табл. 35). Тези данни показват, 

че перипроцедурните усложнения ТИА и исхемичен инсулт не са статистически значим 
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Табл. 35 Мозъчно-съдова, каротидна патология и смъртност 
при дългосрочно наблюдение 

  
Показател Живи Смърт Общо p 

Преживян исхемичен инсулт >1   7 (41,2%) 10 (58,8%) 17 (100%) 0,006 

Двустранни каротидни стенози 60 (69,0%) 27 (31,0%) 87 (100%) 0,204 

Висок каротиден скор (5-9) 66 (70,2%) 28 (29,8) 94 (100%) 0,315 

Перипроцедурни неврологични 

усложнения 

 9 (60,0%) 6 (40,0%) 15 (100%) 0,208 

Късен исхемичен инсулт  5 (45,5%)  6 (54,5%) 11 (100%) 0,028 

фактор за късна смърт при дългосрочно проследяване. Както вече посочихме само 1 

пациент е загинал от смърт, непосредствено свързана с исхемичен инсулт, но показателят 

късен исхемичен инсулт е от значение за общатата честота на късна смърт. С аналогично 

значение e и преживените повече от 1 исхемичен инсулти преди CAS. 

Коронарна патология. Събитията на късна сърдечна смъртност се оказаха в  

пряка достоверна зависимост от редица показатели за ИБС и сърдечна функция 48). 

  Стволова стеноза. Статистически значима е  разликата между честота на  

пациентите със стволова стеноза, загинали от сърдечно-съдова смърт след 1-вата година 

на проследяване  - 21.5%  спрямо 7.0% без стволова стеноза (χ2=12.438, p=0.002)( табл. 

36). 

Табл. 36 Стволова стеноза и късна сърдечна смърт след CAS при дългосрочно наблюдение  
 LM стеноза Общо 

НЕ ДА 
 Жив Брой 156a 39b 195 

% от всички 59,1% 14,7% 74,0% 
Сърдечно-съдова смърт Брой 14a 14b 28 

% от всички 5,3% 5,3% 10,6% 
Друга смърт Брой 29a 12a 41 

% от всички 10,9% 4,5% 15,5% 
Общо Брой 199 65 264 

% от всички 75,4% 24,6% 100,0% 

Коронарни скор – системи.  

За разлика от липсата на достоверно влияние върху изява на късен миокарден 

инфаркт, коронарните скор- системи се оказаха показатели с висока статистическа 

значимост по отношение на сърдечно-свързаната смъртност в междугруповия анализ. 

(табл. 37).  Високо достоверна е разликата между честотата на  пациентите със Syntax 

score >32, загинали от сърдечна смърт след 1-вата година на проследяване (22.2%) 

спрямо пациентите със Syntax score <23 (6,7%) и 23-32 (6,5%)  (χ2=19.771, p=0.001). 
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Табл. 37 Syntax score и късна сърдечна смърт след CAS при наблюдение след 1 –та г 

 
 Syntax Score Общо 

Score 0-22 Score 23-32 Score >32 
 Жив Брой 86a 41b 44a 171 

% от всички 36,1% 17,2% 18,5% 71,8% 
Сърдечно-
съдова смърт 

Брой 8a 3a 16b 27 
% от всички 3,3% 1,3% 6,7% 11,3% 

Друга смърт Брой 26a 2b 12a 40 
% от всички 10,9% 0,8% 5,0% 16,8% 

Общо Брой 120 46 72 238 
% от всички 50,4% 19,3% 30,3% 100,0 

Аналогичен резултат с потвърдителен характер е сигнификантно по-високата честота на 

сърдечно-съдова смърт сред групата пациенти с най-висок Gensini score > 70: (χ2=15.080, 

р=0.005) (табл.38). 
Табл. 38. Gensini score и късна сърдечна смърт след CAS при наблюдение след 1 –та г 

 Gensini score Общо 
<30 30-70 >70 

 Жив Брой 81a, b 52b 62a 195 
% от всички 30,7% 19,7% 23,5% 73,9% 

Сърдечно-съдова 
смърт 

Брой 7a 3a 18b 28 
% от всички 2,7% 1,1% 6,8% 10,6% 

Друга смърт Брой 21a 5a 15a 41 
% от всички 8,0% 1,9% 5,7% 15,5% 

Общо Брой 109 60 95 264 
% от всички 41,3% 22,7% 36,0% 100,0% 

Степен на коронарна реваскуларизация. При дългосрочното проследяване 

след 1-вата година е видно, че от 26 пациенти с непълна коронарна реваскуларизация 13 

(50,0%) загиват  от сърдечно-съдова смърт, докато от 239 пациенти с пълна 

реваскуларизация само 15 (6,3%) завършват летално по същата причина (табл. 39). Тези 

данни заедно с аналогичната разлика по отношение на живите пациенти  за двете трупи 

оформят разлика с висока статистическа достоверност -χ2=50.195, p=0.000. 

Табл.39 Степен на коронарна реваскуларизация и късна сърдечна смърт след CAS 
при дългосрочно наблюдение 

 
 Пълна реваскуларизация Общо 

НЕ ДА 
 Жив Брой 9a 186b 195 

% от всички 3,4% 70,5% 73,9% 
Сърдечно-съдова 
смърт 

Брой 13a 15b 28 
% от всички 4,9% 5,7% 10,6% 

Друга смърт Брой 3a 38a 41 
% от всички 1,1% 14,3% 15,5% 

Общо Брой 25 239 264 
% от всички 9,5% 90,5% 100,0% 
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Сърдечна патология.  

Със същия методологичен подход, както при ранните усложнения, анализирахме 

значението и на други показатели, които подкрепят оформящия се извод за водещото 

значение на сърдечната патология за смъртността след CAS. Статистически  достоверно 

се установи, че факторът понижена ФИ корелира в голяма степен със сърдечно-

съдова смърт. Доказа се с висока достоверност асоциация между ФИ и късно настъпила 

смърт след 1-вата година на проследяване - χ2=28.572, р=0.000 (табл. 40).  

Табл.40 Фракция на изтласкване и и късна сърдечна смърт след CAS при дългосрочно 
наблюдение 

  Общо 
ФИ<35% ФИ  35%-55% ФИ>55 

 Жив Брой 5a, b 60b 130a 195 
% от всички 1,9% 22,6% 49,4% 73,9% 

Сърдечно-
съдова смърт 

Брой 2a 22a 4b 28 
% от всички 0,8% 8,3% 1,5% 10,6% 

Смърт по друга 
причина 

Брой 1a 14a 26a 41 
% от всички 0,4% 5,3% 9,8% 15,5% 

Общо Брой 8 96 160 264 
% от всички 3,0% 36,2% 60,8% 100,0 

 Извършеният регресионен дисперсионен анализ също демонстрира 

сигнификантен модел (F=17,076; p=0,000), който описва връзката между ФИ и късно 

настъпилата сърдечно-съдова смърт (фиг.23). 

Фиг23. Фракция на изтласкване и късна сърдечна смърт след CAS 

 
Късно настъпилата сърдечно-съдова смърт при дългосрочно проследяване при 

пациенти след каротидно стентиране е в зависимост и от други показатели за сърдечна 

патология при това с висока статистическа достоверност (табл.41) 
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Табл. 41 Сърдечна патология и късна сърдечна смърт след CAS 

Показател Живи Сърдечно-
съдова смърт 

Смърт по 
друга причина 

Общо р 

Преживян МИ  67 (69,8%) 19 (19,8%) 10 (10,4%) 96 (100%) 0,001 
Късен МИ   5 (35,7%)   8 (57,1%)   1 (7,1%) 14 (100%) 0,000 
СН 56 (58,9%) 27 (28,4%) 12 (12,6%) 95 (100%) 0,000 
Клапна болест 41 (55,4%) 18 (24,3%) 15 (20,3%) 74 (100%) 0,000 
ПЕКС   6 (35,3%)   5 (29,4%)   6 (35,3%) 17 (100%) 0,001 

 

Реваскуларизационна методика. Междугруповият анализ не демонстрира 

сигнификантна връзка между вида на коронарната реваскуларизация (PCI или CABG), 

повторната PCI (ре-PCI) и късната сърдечно-съдова смърт ( табл. 42). 

Табл. 42 Реваскуларизационни методи и късна сърдечна смърт 

Показател Живи Сърдечно-съдова 
смърт 

Смърт по друга 
причина 

Общо р 

PCI 127 (73,8%) 18 (10,5%) 27 (15,7%) 172 (100%) 0,209 
CABG   26 (72,2%)   7 (19,4%)   3 (8,3%) 36 (100%) 
ре-PCI   69 (73,4%) 13 (13,8%) 12 (12,8%) 94 (100%) 0,339 

Биохимични отклонения и съчетания. Корелационни зависимости между 

биохимични показатели и нежеланите събития след реваскуларизационни процедури не 

са много в литературата. Подобно на предишните корелационни зависимости  отново 

регресионния дисперсионен анализ демонстрира сигнификантен модел, описващ 

връзката между зависимата променлива късна смърт и независимите променливи 

фибриноген (F=3,563; p=0,036), креатинин (F=5,847; p=0,005) и урея (F=4,378; p=0,018) 

в съчетание с женски пол (фиг. 24, 25). 
 
Фиг 24. Фибриноген, женски пол                             Фиг 25 Урея, женски пол и късна  
и късна смъртност                                                                                         смъртност 
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Фиг.26  Креатинин, женски пол                                  Фиг. 27  Фибриноген, възраст ˂ 70 г  
 и късна смъртност                                                                            и късна смъртност 

               
Дисперсионният анализ доказва сигнификантна зависимост между фибриноген и късна 

смърт и при пациенти <70 години (F=4,267; p=0,016)(фиг. 27) При най-честите и 

предопределящи дългосрочната преживяемост усложения в нашето проучване –късният 

исхемичен инсулт и късния миокарден инфарк потърсихме предиктивни фактори за 

тяхната изява.  

Късен исхемичен инсулт Основната част от пациентите - 95,8% са без данни за 

късен мозъчен инсулт. При 3-ма пациенти са настъпили повече от 1 късен исхемичен 

инсулт, при 5 - регистрираните инсулти са големи, а при 6 пациенти – малки (табл.43). 

От големите инсулти 2 са ипсилатерални на стентираната каротидна артерия, а 3 са 

контралатерални. Един пациент е загинал от смърт, свързана с инсулт.  

Табл.43  Честота на мозъчните инсулти – дългосрочно проследяване след 1-та година 
 

 Брой 
пациенти 

% Кумулативен % 

 Без инсулт 253 95,8 95,8 
1 малък инсулт 3 1,1 97,0 
>1 малък инсулт 3 1,1 98,1 
Ипсилатерален инсулт 2 ,8 98,9 
Контралатерален инсулт 3 1,1 100,0 
Общо 264 100,0  

Рискови фактори за късен мозъчен инсулт. 

Значение на възрастта и пола. При сравнение на късните резултати прави 

впечатление по-високата честота на исхемичен инсулт при жени (6,1% срещу 3,5% при 

мъже) и на МИ при мъже (5,9% срещу 3,0% при жени), без да се достига статистическа 

значимост. Подобна тендеция за по-висока честота без статистическа значимост 

(χ2=1.221, р=0.269) се установи и в зависимост от възрастта над и под 70г , съответно 

5,6% срещу 2,9% .  
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Значение на ритъмно- проводните нарушения. При дългосрочното 

проследяване на пациентите се потвърди значението на предсърдното мъждене като 

рисков фактор за исхемичен инсулт (χ2=18.663, р=0.000).  

Табл. 44 Ритъмно –проводни нарушения, ПЕКС и късен мозъчен инсулт 

 Проследяване за РПН Общо 
Без 

РПН 
Нововъзникнало 

ПМ 
ПЕКС 

 Без 
инсулт 

Брой 232a 13b 8a, b 253 
% от всички 87,9% 4,9% 3,0% 95,8% 

Инсулт Брой 6a 4b 1a, b 11 
% от всички 2,3% 1,5% 0,4% 4,2% 

Общо Брой 238 17 9 264 
% от всички 90,2% 6,4% 3,4% 100,0% 

 
По отношение на настъпили ритъмно-проводни нарушения (РПН), изследваната група 

пациенти е проследявана основно за необходимост от имплантация на постоянен 

кардиостимулатор (ПЕКС) и възникване на предсърдно мъждене (ПМ). При 4 (23,5%) от 

17 пациенти с новопоявило се ПМ, е регистриран късен ИМИ, в сравнение с 6 пациенти 

(2,5%) в групата без РПН (p<0.05) (табл.44). 

Каротиден скор, двустранни каротидни стенози, рестенози. Каротидната 

патология бе анализирана като вероятен фактор за възникване на късен мозъчен инсулт. 

Не се установи статистически сигнификантно влияние върху честотата на късен инсулт 

от показателите наличие на двустранни каротидни стенози (χ2=0.060, р=0.806), рестеноза 

(χ2=0.313, р=0.576) и каротиден скор (χ2=0.003, р=0.957). Без никакво значение се оказаха 

и рестенозите -при нито един от 7 пациенти с регистрирана рестеноза не е възникнал 

късен исхемичен инсулт. 

Късен мозъчен инсулт и смъртност. Близка до статистическата значимост е 

връзката между късно настъпилите събития - исхемичен инсулт и СС смърт (χ2=5.279, 

р=0.071) (табл.45).   

Табл. 45  Късен исхемичен инсулт и късна смъртност 

  Общо 
Жив Сърдечно-

съдова 
смърт 

Смърт по 
друга 

причина 
 Без 

инсулт 
Брой 190a 25b 38a, b 253 
% от всички 72,0% 9,5% 14,4% 95,8% 

Инсулт Брой 5a 3b 3a, b 11 
% от всички 1,9% 1,1% 1,1% 4,2% 

Общо Брой 195 28 41 264 
% от всички 73,9% 10,6% 15,5% 100,0% 
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Прогностични фактори за късен исхемичен инсулт Извършихме 

многофакторен линеен регресионен анализ на показателя късен мозъчен инсулт. 

Включихме 14 фактори, с вероятно значимо влияние за изявата на късно настъпил 

исхемичен инсулт след CAS:  

• възраст над 70 години 
• двустранни каротидни стенози 
• висок оперативен риск 
• каротиден скор 
• остатъчна стеноза след CAS 
• вид каротиден стент 
• СН   
• ЗД 

• ХБН 
• ХАНК 
• преживян исхемичен инсулт преди CAS 
• предходно перманентно ПМ преди CAS 
• Gensini score. 
• ритъмно-проводни нарушения 

(ПМ/ПЕКС) при проследяване 

Линейният регресионен анализ доказа като независим фактор, увеличаващ риска от 

настъпване на късен исхемичен инсулт само 1 от показателите: ритъмно-проводни 

нарушения (РПН) възникнали след CAS (p=0.000). Видно е, че този фактор не е свързан 

с каротидната патология, нейната степен или клинична манифестация (табл.46).  

Табл. 46. Независими предиктивни фактори за късен исхемичен инсулт 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

 (Constant) ,029 ,013  2,308 ,022 
РПН (ПМ/ПЕКС проследяване) ,094 ,028 ,201 3,314 ,001 

Късен миокарден инфаркт. Без МИ за срока на проследяване са 94,7% от 

проучените пациенти. Честотата на настъпил след 1-вата година МИ е по-голяма, 

отколкото на късен исхемичен инсулт, съответно - 14 (5,3%) пациенти спрямо 11 (4,2%). 

Късен миокарден инфаркт и смъртност. За разлика от късния исхемичен 

инсулт, нашите резултати демонстрират  висока статистически значима връзка между 

късно настъпилият МИ и късната сърдечно-свързана смърт (χ2=33.934, р=0.000) и смърт 

по всякаква причина (χ2=13.153, р=0.000) (табл.47).  

Табл 47. Късен миокарден инфаркт и късна сърдечно-съдова смъртност 

  Общо 
Живи Сърдечно-

съдова смърт 
Смърт по 

друга причина 
 Без МИ Брой 190a 20b 40a 250 

% от всички 72,0% 7,6% 15,1% 94,7% 
МИ Брой 5a 8b 1a 14 

% от всички 1,9% 3,0% 0,4% 5,3% 
Общо Брой 195 28 41 264 

% от всички 73,9% 10,6% 15,5% 100,0% 
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От тези резултати е видно, че при дългосрочно проследяване на пациентите с КС, 

миокардният инфаркт се оказва по-значим фактор за смъртността от исхемичния инсулт. 

Късен миокарден инфаркт и коморбидност. Като рискови фактори за 

възникване на МИ при дългосрочното проследяване се очертаха ЗД (χ2=5.361, p=0.021), 

ХАНК (χ2=4.631, p=0.031), хипертриглицеридемия (χ2=10.002, p=0.002). Интересен 

резултат е статистическата значимост на хипертриглицеридемията, но не и на 

хиперхолестеролемията. 

Късен миокарден инфаркт, анамнеза за предишен и степен на 

реваскуларизация. От съществено значение за възникване на късен МИ е и това, дали 

е постигната пълна коронарна реваскуларизация. Доказа се връзка със висока 

статистическа значимост между коронарната реваскуларизация и честота на МИ в 

периода на проследяване след първата година от каротидното стентиране (χ2=18.241, 

р=0.000). Честотата на късно настъпил МИ (след 1-вата година) е 7 пъти по-голяма  и 

достоверно по-висока (p<0.05) в групата пациенти с непълна коронарна 

реваскуларизация (23,10%), спрямо пациенти с постигната пълна ревакуларизация 

(3,30%) (табл 48) 

Табл. 48 Пълна/непълна коронарна реваскуларизация и късен миокарден инфаркт 

 Коронарна реваскуларизация Общо 
Непълна 

реваскуларизация 
Пълна 

реваскуларизация 
 Без МИ Брой 20a 230b 250 

% от всички 7,6% 87,1% 94,7% 
МИ Брой 6a 8b 14 

% от всички 2,3% 3,0% 5,3% 
Общо Брой 26 238 264 

% от всички 9,8% 90,2% 100,0% 
Късен МИ се установи като по-често събитие в групата пациенти, които са преживели 

МИ и преди каротидното стентиране (χ2=5.037, p=0.025)(табл. 49). 

Табл. 49. Преживян предишен и късен миокарден инфаркт след  CAS 

  Общо 
Без МИ Преживян МИ 

 Без МИ Брой 163a 87b 250 
% от всички 61,7% 33,0% 94,7% 

МИ Брой 5a 9b 14 
% от всички 1,9% 3,4% 5,3% 

Общо Брой 168 96 264 
% от всички 63,6% 36,4% 100,0% 
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Късен миокарден инфаркт, коронарни скор - системи, двустранни коронарни 

стенози.  

Късен МИ е регистриран при 3-ма от пациентите със Syntax score  <23, при 4-ма 

със Syntax score 23-32 и при 7-ма със Syntax score >32. Видно е, че абсолютният брой  на 

на пациентите с регистриран късен МИ (след 1-вата година) се увеличава с нарастването 

на Syntax score, но не се достига статистическа значимост (χ2=5.003, p=0,082). 

Аналогична, без статистическа достоверност, е и връзката между късен МИ и Gensini 

score (p=0,097), като отново най-голям брой късни МИ (8) са регистрирани в групата 

пациенти с най-висок скор- Gensini >70. Както е видно каротидните скор-системи не 

„управляват“ достоверно изявата на късен МИ след CAS в хода на наблюдението 

(табл.50). Не се установи статистически достоверна асоциация между показателите за 

каротидна болест – наличие на двустранни стенози, каротиден скор и честотата на късен 

МИ.  

Табл.50 Syntax score  и късен миокарден инфаркт след CAS при проследяване след 1-та г 

  Общо 
Syntax 

Score 0-22 
Syntax Score 

23-32 
Syntax 

Score >32 
 Без 

МИ 
Брой 117a 43a, b 65b 225 
% от всички 49,0% 18,0% 27,2% 94,1% 

МИ Брой 3a 4a, b 7b 14 
% от всички 1,3% 1,7% 2,9% 5,9% 

Общо Брой 120 47 72 239 
% от всички 50,2% 19,7% 30,1% 100,0% 

Прогностични фактори за късен МИ.   Опитахме се да докажем независимите 

предиктори за късен МИ сред анализираните показатели. Извършихме двустъпков (2 

блока) многофакторен линеен регресионен анализ на показателя късен МИ: 

Блок 1 – в този блок включихме 9 фактори, с вероятно значимо влияние за изявата 

на късно настъпил МИ след CAS:  

• възраст над 70 години  

• непълна коронарна 

реваскуларизация 

• ЗД , ХБН  

• стволова стеноза  

• преживян МИ преди CAS  

• предходна коронарна 

реваскуларизация PCI/CABG  

• Gensini score. 

• Syntax score I 

В следващия блок включихме обяснителните променливи (стъпков метод на 

включване), които не очакваме непременно да повлияят на изявата на късен МИ. 
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Блок 2 – в този блок включихме 9 фактори, с евентуално значение за настъпване 

на късен МИ след CAS.  

• висок оперативен риск 

• каротиден скор  

• двустранни каротидни стенози  

• преживян исхемичен инсулт  

• ФИ 

• хиперфибриногенемия  

• хипертриглицеридемия  

• ХАНК  

• перипроцедурни усложнения при 

CAS. 

 

 

Линейният регресионен анализ доказа като независими предиктори за риска от 

късен МИ следните показатели:  непълна коронарна реваскуларизация (p=0.002), ЗД 

(p=0.015), хипертриглицеридемия (p=0.017), ХАНК (p=0.017) (табл.51) . 

Табл 51. Независими предиктивни фактори за късен миокарден инфаркт след CAS 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) ,227 ,052  4,354 ,000 
Непълна коронарна 
реваскуларизация 

-,182 ,056 -,239 -
3,271 

,001 

2 (Constant) ,181 ,054  3,350 ,001 
Непълна коронарна 
реваскуларизация 

-,173 ,055 -,227 -
3,146 

,002 

ЗД ,102 ,037 ,196 2,725 ,007 
3 (Constant) ,157 ,054  2,907 ,004 

Непълна коронарна 
реваскуларизация 

-,173 ,054 -,227 -
3,192 

,002 

ЗД ,085 ,037 ,164 2,281 ,024 
Хипертриглицеридемия ,099 ,039 ,181 2,512 ,013 

4 (Constant) ,136 ,054  2,517 ,013 
Непълна коронарна 
реваскуларизация 

-,172 ,053 -,226 -
3,222 

,002 

ЗД ,091 ,037 ,176 2,463 ,015 
Хипертриглицеридемия ,094 ,039 ,172 2,417 ,017 
ХАНК ,110 ,046 ,168 2,401 ,017 
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VІ. Преживяемост и прогностични фактори при пациенти с каротидна 

стеноза и интервенционална реваскуларизация  
  

Общ анализ  

За крайна оценка на ефективността на възприетата стратегия е изчислената 

медианата на преживяемост (median survival)  в месеци чрез метода на Kaplan-Meier 

и Log-rank тест на целия контингент за периода на наблюдение, която се оказа 86 мес. 

Основна характеристика на проследяваната група пациенти с КС е високия оперативен 

риск. Както вече бе  посочено от 314 пациенти, 274 (87,3%) са високорискови, а 40 

(12,7%) са със стандартен риск, които са отказали оперативно лечение Високорисковите 

пациенти като цяло имат достоверно по-ниска МП  от 83 мес. докато при групата 

пациенти със стандартен риск МП не е достигната  -χ2=6.405, р=0.011 (фиг 28). Видно е, 

че МП  за всички пациенти и високорисковите са почти еднакви и няма статистическа 

занчима разлика между тях  

 

Фиг 28. Рисков профил и преживяемост 

 
Свободната от събития преживяемост (event free survival)  е важен показател 

за продължителната ефективност на възприетата реваскуларизационна стратегия. Ние 

обединихме в обща крайна точка най-честите усложнения и  едновременно с това 

основна причина за инвалидизация или летален изход в периода на наблюдение (фиг 29). 

Медианата на свободната от събития преживяемост , изчислена чрез метода на Kaplan-

Meier и Log-rank тест е 86 месеца и съвпадна с МП за цялата проучвана група. Резултатът  

показва, че и за двата времеви показателя ограничаващите преживяемостта фактори са и 

основни причини за леталния изход на пациентите. 
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Фиг. 29  Преживяемост свободна от нежелани събития при пациенти след CAS  

 
  

Изчислихме и общата преживяемост (overall survival) на 1, 3, 4, 5 и в края на  

наблюдението на 8 –мата година. (табл 70). Видно е, че при средна възраст от 70 г 

преживяемостта на проучения контингент се доближава до средната  за съответните пол 

и възраст от общата популация в страната. (Централен статистически институт).   

 

Табл. 70 Обща преживяемост при пациенти с каротидна стеноза и CAS 

Времеви интервал Обща преживяемост (%) Смъртност по всякакви причини 

На 12 месец 95,0% 5,0% 

На 36 месец 85,0% 15,0% 

На 48 месец 76,0 % 24,0% 

На 60 месец 71,0% 29,0% 

На 96 месец 44,0% 56,0% 

 Прогностични фактори. Факторите, които вероятно биха оказали  статистически 

значимо влияние върху преживяемостта бяха разделени в 4 групи: каротидна болест, 

коронарна болест, подлежаща сърдечна патология и придружаващи заболявания. 

1. Каротидна болест. 

 1.1.Каротиден скор. Както вече бе показано, ние валидирахме предложения 

от нас каротиден скор чрез най-важния показател - преживяемостта на пациентите ( фиг 

35). Доказа се с висока достоверност намалена МП от 75 месеца за групата с висок 

каротиден скор 5-9, докато при пациентите с каротиден скор 1-4 МП не е достигната. 

(χ2=7.489, р=0.006).  
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Фиг 35  Каротиден скор и преживяемост       Фиг 36 Двустранни каротидни стенози и     

преживяемост 

                 
 1.2.Двустранни каротидни стенози.  Наличието на двустранни каротидни 

стенози намалява достоверно преживяемостта на пациентите (фиг 36). При едностранна 

каротидна стеноза МП не е достигната (χ2=6.793, р=0.009).  

 1.3.Преживяни мозъчни инсулти . Статистически значим фактор за 

намалена преживяемост се оказа и показателят преживян исхемичен мозъчен инсулт 

преди CAS, съответно с МП от 75,0 месеца спрямо недостигната МП при пациентите 

без предходен исхемичен инсулт (χ2=5.365, p=0.021) (фиг. 37). 

 

Фиг. 37 Мозъчни инсулти и преживяемост 

 

 1.4.Други фактори. Преживяемостта не зависи от вида на имплантирания 

каротиден стент (p=0,390), изявата на каротидната рестеноза (p=0.157) или късен 

исхемичен инсулт (p=0.161). 
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2. Коронарна болест . Налагащите се  основни изводи от нашите резултати на първо 

място са, че  коронарната болест като цяло в най-голяма степен е свързана с късната 

сърдечно-съдова смърт, т.е. предопределя преживяемостта на пациентите с каротидна 

болест и на второ място - рутинното провеждане на СКАГ, оформяне на стратегия за  

реваскуларизация ограничават неблагоприятното прогностично значението на 

коронарната болест (фиг. 38). 

Фиг. 38 Коронарна болест и преживяемост 

 
Въпреки ранното разделяне на кривите на Kaplan-Meier, не се достига статистическа 

значимост (χ2=3.016, р=0.082). МП за пациентите без съпъстваща коронарна болест не е 

достигната, спрямо 84 месеца при наличие на такава (фиг. 39). Преживяемостта обаче, е 

в статистически значима зависимост от множество фактори, свързани с коронарната 

болест, посочени по-долу. Подобни са кривите на  Kaplan-Meier  и отново без 

достоверност (χ2=2,943, р=0.086) между групите с и без КАБ и по отношение времето до 

настъпване на комбинираната крайна точка. 

Фиг.39  Време до настъпване на комбинирана крайна точка от МИ/инсулт/смърт при 
пациенти с КАБ и без КАБ.  
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 2.1.Стволова стеноза. Сигнификантно по-малка е МП на пациентите със 

стволова стеноза - 55,0 месеца, докато при пациентите без стволова стеноза МП не е 

достигната -χ2=23.645, p=0.000 (фиг 40). 

Фиг 40 Стволова стеноза и преживяемост 

 
 

 2.2. Коронарни скор-системи. Логичен резултат е сигнификантно по-

малката преживяемост на групите пациенти с най-висок коронарен  Syntax и Gensini 

скор. МП на пациентите с Gensini score > 70  е 68 месеца, докато МП на пациентите  с 

Gensini score < 70 е 92 месеца χ2=12.860, р=0.000 (фиг. 41). 

Фиг 41 Gensini скор и преживемост         Фиг 42 Syntax score и преживяемост 

       
Подобни са данните за преживяемостта в зависимост от Syntax score. Видно е , че Syntax 
score >32 МП е само 60 месеца спрямо МП от 83 месеца при Syntax score <23 (χ2=23,530 

р = 0,000) (фиг 42). Както вече бе посочено, изненадващи са данните при  пациенти с 
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междинния Syntax score 23-32, където МП не е достигната. Това статистически 

достоверно разминаване на кривите на Kaplan-Meier бе подложено на внимателен анализ.  

На първо място проследихме честотата на сърдечна смърт след първата година:  при 

Syntax score >32 -22,2% → Syntax score 23 -32 - 6,4% → Syntax score <23 - 6,7% Разликата 

е достоверна спрямо високия скор, но при почти неразличаваща честота на сърдечната 

смърт в ниския и междинния скор ((χ2=20.164, p=0.000). На второ място при Syntax score 

<23 се оказа, че честотата на смърт по друга причина е най-висока - 26 (21,7%), което е 

най-логичното обяснение за по-ниската преживяемост в сравнение с междинния скор. 

Категорията пациенти със Syntax score 23-32 в нашата кохорта представлява интерес и 

поради друг факт. Вече посочихме установената достоверна корелация между групата 

пациенти с междинен Syntax score и необходимостта от повторна PCI (р=0.000). 

Вероятното обяснение на този резултат, е че при пациентите със Syntax score 23-32 

обичайно се препоръчва оперативно лечение, но е възможна и пълна интервенционална 

реваскуларизация,  особено при отказ от или повишен риск за оперативно лечение.  И не 

на последно място Syntax score не е създаден като модел за оценка на преживяемостта, а 

за преценка на коронарната болест при избор на реваскуларизационна стратегия. 

 2.3 Необходимост от повторна реваскуларизация.  МП при пациентите с 

осъществена повторна коронарна реваскуларизация е 92 месеца, в сравнение със 77 

месеца при пациентите без ре-РСI. МП не демонстрира достоверно намалена 

преживяемост при пациентите с ре-РСI спрямо пациентите с еднократна процедура (фиг 

43) 

Фиг. 43 Повторна реваскуларизация и      Фиг44.  Пълна/непълна реваскуларизация  и      

преживяемост                                                                                  преживяемост 
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2.4. Пълна/непълна коронарна реваскуларизация. Значим фактор за 

преживяемостта на пациентите с КАБ е успешната, ефективна пълна коронарна 

реваскуларизация ( фиг. 44). В нашия контигент болни се доказа статистически значима 

разлика между МП при пациенти с непълна и постигната пълна коронарна 

реваскуларизация (χ2=25.975, р=0.000). Пациентите с непълна коронарна 

реваскуларизация са с МП 38 месеца, докато при пациентите с пълна коронарна 

реваскуларизация МП e 92 месеца. 

 2.5.Време на коронарната реваскуларизация ( преди или след каротидното 

стентиране). На този дискутабилен, но практически важен въпрос ние установихме 

достоверна разлика в преживяемостта на пациентите (фиг. 45).  

Фиг. 45 Коронарна реваскуларизация преди/ след CAS - преживяемост 

 

Пациентите с коронарна реваскуларизация след CAS имат по-ниска преживяемост от 

тези с коронарна реваскуларизация преди CAS (χ2=3.609, р=0.047). Вероятно от 

съществено значение за този резултат е факта, че мнозинството от тези пациенти са с 

най-тежка коронарна болест и с необходимост от оперативна реваскуларизация (CABG), 

която е осъществена  след CAS. 

3. Съпътстваща сърдечна патология  

 3.1.Фракция на изтласкане. В зависимост от стойността на фракцията на 

изтласкване, пациентите бяха разделени в 3 групи: пациенти с нормална ФИ ≥55%, леко 

до умерено понижена ФИ 36%-54% и силно понижена ФИ ≤35%. Доказа се 

статистически значима разлика между МП и в трите групи (χ2=21.736, р=0.000). МП 

показват погресивно снижаващи се нива: при ФИ ≥55%  - не е достигната → при ФИ 

36%-54% - 69 мес → при ФИ ≤35% - 43 месеца (фиг. 46) 
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Фиг. 46 Фракция на изтласкване и преживяемост 

 

 Валидно за нашите пациенти е, че основна причина за понижена ФИ е 

коронарната  болест, преживяните МИ и исхемичното ЛК ремоделиране и в голяма 

степен е в пряка зависимост от ИБС. 

3.2.Сърдечна недостатъчност. Резултатите от анализа потвърждават значението 

на СН като фактор обуславящ скъсена преживяемост. МП при пациентите с 

придружаваща СН е 60 мес, докато  МП при липса на СН не е достигната (χ2=32.977, 

р=0.000) ( фиг 47). 

Фиг. 47 Сърдечна недостатъчност                       Фиг. 48 Клапна болест и преживяемост 

 и преживяемост 

      

3.3. Клапна болест, постоянен кардиостимулатор, предсърдно мъждене. Сходни са 

резултатите и при пациентите с придружаваща тежкостепенна клапна болест 

(χ2=24.117, р=0.000). МП на тази група пациенти е само 61 мес., без такава – не е 

достигната (фиг.48).Интересен е резултатът, че пациентите с имплантиран постоянен 

кардиостимулатор също се оказват с намалена преживяемост. МП при пациентите без 

ПЕКС е 92,0 мес спрямо 41,0 при тези с ПЕКС ( χ2=14.464, р=0.000) (фиг. 49). 
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Фиг. 49 ПЕКС и преживяемост                       Фиг. 50 Предсърдно мъждене и преживяемост 

     

Най-честото ритъмно нарушение в проследяваната група пациенти – 

предсърдното мъждене, също се оказва фактор за намалена преживяемост - χ2=9.370, 

р=0.002 ( фиг. 50). 

3.4.   Биохимични отклонения. Практически интерес предствалява група от 11 

пациенти с остатъчно завишен тропонин ≥0,1, при която каротидното стентиране е 

осъществено по-малко от 14 дни след ОКС. Въпреки, че не се установи корелация между 

повишените стойности на Тропонин I, изследвани преди CAS (в същата хоспитализация) 

и честотата на интрапроцедурни усложнения (p=0,700), се доказа статистически значима 

разлика между МП в категориите пациенти с и без повишен тропонин. МП в групата без 

повишен тропонин не е достигната и е  достоверно по-висока спрямо пациентите с 

повишен тропонин, която е едва 20 месеца (χ2=11.256, р=0.001) (фиг. 51). 

Фиг. 51 Остатъчно завишен тропонин                          Фиг. 52 Фибриноген и преживяемост 
и преживяемост 
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 В  предишния раздел цитирахме установената връзка между повишените 

стойности на фибриноген и сърдечно-съдовите събития. В същия контекст не е 

изненадваща намалената преживяемост при пациентите с хиперфибриногенемия, макар 

и на границата на статистическата значимост (χ2=4.187, р=0.041) (фиг.52 ). МП при 

пациентите с хиперфибриногенемия е 72 месеца и  не е достигната при пациентите с 

нормални стойности на фибриноген. 

3.5. Късен миокарден инфаркт и късен инсулт. Анализът на нашите резултати 

показва, че влиянието на късно настъпилите сърдечно-съдови събития като МИ и 

исхемичен инсулт върху преживяемостта е твърде различно. МП при пациентите без 

късен МИ e 92 месеца, докато при изявата на такъв, МП е  с значително понижена – само 

60 месеца ( χ2=9.651, р=0.002) ( фиг 53). Тази преживяемост е близо с 2 години по-ниска 

и в сравнение МП за цялата група, което още веднъж потвърждава налагащите се изводи 

в  проучването.   

Фиг.  53 Късен миокарден инфаркт               Фиг.  54 Късен инсулт и преживяемост   
и преживяемост 

                

Късният исхемичен инсулт обаче, не оказва статистически значимо влияние върху 

МП (χ2=1.019, р=0.313).  При пациенти с късен инсулт МП е 75 мес, близо до средната за 

цялата група, а без инсулт -  92 месеца ( фиг. 54).  

3. Придружаващи заболявания Анализирано бе значението на основните 

придружаващи заболявания като фактор за намалена преживяемост в изследваната група 

пациенти. Очаквано, ХБН и ЗД се оказаха най-значимите рискови фактори и в 
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прогностичен аспект (табл.71). Не се установи значимо влияние върху преживяемостта 

на останалите придружаващи заболявания и състояния. 

Табл. 71 Медиана на преживяемост в зависимост 

от придружаващите заболявания 

Показател МП (месеци) р= 
ХБН 55,0 0.000 
ЗД 69,0 0.010 
ХАНК 84,0 0.645 
ХОББ 86,0 0.797 
Анемия 54,0 0.124 
Хипертриглицеридемия 83,0 0.334 
Повишен LDL недостигната 0.978 
Понижен HDL 75,0 0.529 

 
Фиг. 55 ХБН и преживяемост                      Фиг. 56 Захарен диабет и преживямост 

         

Видно е отчетливото ранно раздалечаване на кривите на преживяемост на Kaplan-Meier 

при пациентите с и без ХБН. Сходна е графиката и при сравнение на кривите на 

преживяемост при пациентите с и без ЗД ( фиг. 55,56). 

  Анемичният синдром не се доказа като значим фактор за намалена преживяемост 

за цялата популация пациенти с каротидно стентиране. В съчетание обаче, с женски пол 

се достига статистическа значимост с медиана – 54,0 месеца ( р=0.023). 
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Прогностичен модел за преживяемост при поетапна каротидна и 

коронарна реваскуларизация 

Посочените резултати за ефективността и ефикастността на демонстрираната 

реваскуларизационна стратегия, установените много и доста разнообразни 

статистически значими зависимости с огромен панел от над 40 показатели не могат да 

оформят изчистен прогностичен модел. Статистическо изискване  е отдиференцирането 

на т.н. „независими  прогностични фактори“, всеки един от които „управлява“ 

ултимативно преживяемостта на болните.   

В изпълнение на последната задача на дисертационния труд извършихме 

двустъпков (2 блока) многофакторен Кокс регресионен анализ на преживяемостта във 

времето: 

Блок 1 –включихме 12 фактори, които очакваме да повлияят значимо 

преживяемостта във времето  

Блок  2  - включихме 8 фактори, с вероятно влияние върху преживяемостта.  

Блок 1 Блок 2 
• възраст над 70 години  
• ФИ  
• Непълна коронарна 

реваскуларизация 
• ЗД  
• ХБН  
• Стволова стеноза  
• Клапна болест  
• Преживян исхемичен инсулт преди 

CAS  
• Преживян МИ преди CAS  
• Късен исхемичен инсулт след CAS  
• Късен МИ след CAS  
• Gensini score. 

• висок оперативен риск 
• каротиден скор  
• двустранни каротидни стенози  
• коронарна болест  
• осъществена коронарна 

реваскуларизация 
• имплантиран ПЕКС  
• ХАНК  
• перипроцедурни усложнения при CAS. 
 

  

В първата стъпка селд прилагането на йерархичната Кокс регресия се установи, 

че възрастта над 70 г допринася значимо за регресионния модел - χ2=29,917 (df=1), 

р=0.000. Във втората стъпка непостигнатата пълна коронарна реваскуларизация  се 

доказва като фактор със сигнификантно влияние - χ2=8,884 (df=1), р=0.003. Преживян 

исхемичен инсулт преди CAS е включен в уравнението на трета стъпка с ниво на 

статистическа достоверност - χ2=6,898 (df=1), р=0.009. В четвърта стъпка, наличието на 

стволова стеноза е  потвърдено като сигнификантен фактор, повлияващ 

преживяемостта - χ2=8,712 (df=1), р=0.003.  
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Табл  72 Прогностични фактори за преживяемост - Кокс регресионен анализ  

Omnibus Tests of Model Coefficientsh 
Step -2 Log 

Likelihood 
Overall (score) Change From Previous 

Step 
Change From Previous 

Block 
Chi-

square 
df Sig. Chi-

square 
df Sig. Chi-

square 
df Sig. 

1a 623,343 29,712 1 ,000 29,917 1 ,000 29,917 1 ,000 
2b 614,459 45,752 2 ,000 8,884 1 ,003 38,802 2 ,000 
3c 607,561 51,526 3 ,000 6,898 1 ,009 45,699 3 ,000 
4d 598,849 61,934 4 ,000 8,712 1 ,003 54,412 4 ,000 
5e 587,733 71,855 5 ,000 11,116 1 ,001 65,528 5 ,000 
6f 582,652 77,806 6 ,000 5,081 1 ,024 70,609 6 ,000 
7g 577,828 82,942 7 ,000 4,824 1 ,028 75,433 7 ,000 
a. Вариабилна включена на стъпка 1: Възраст над 70 години 
b. Вариабилна включена на стъпка 2: Непълна коронарна реваскуларизация 
c. Вариабилна включена на стъпка 3: Преживян исхемичен инсулт 
d. Вариабилна включена на стъпка 4: LM стеноза 
e. Вариабилна включена на стъпка 5: Клапна болест 
f. Вариабилна включена на стъпка 6: Късен МИ 
g. Вариабилна включена на стъпка 7: ЗД 
h. Method = Forward Stepwise (Wald) 

 Наличието на хемодинамично значима клапна болест е включено в уравнението 

на пета стъпка - χ2=11,116 (df=1), р=0.001, а  шеста стъпка демонстрира прогностичната 

значимост на късно настъпилия МИ след CAS - χ2=5,081 (df=1), р=0.024. В последната 

седма стъпка на йерархичната Кокс регресия се установява, че захарният диабет се 

включва достоверно в регресионния модел - χ2=4,824 (df=1), р=0.028.На базата на 

получените резултати от нашето проучване чрез Кокс регресионният анализ ние 

предлагаме за независими прогностични за преживяемост при пациенти с каротидна 

стеноза само 7 от тестваните 20 показатели: 

Табл. 73  Прогностичен модел за преживяемост след поетапна каротидна и 

коронарна реваскуларизация  - независими фактори 

 
 B SE Wald df Sig. Exp(B) 95,0% CI for 

Exp(B) 
Lower Upper 

 LM стеноза ,952 ,268 12,612 1 ,000 2,590 1,532 4,380 
Възраст над 70 ,973 ,299 10,577 1 ,001 2,647 1,472 4,759 
Преживян ИМИ ,894 ,262 11,672 1 ,001 2,444 1,464 4,082 
Непълна корнарна 
реваскуларизация 

,797 ,322 6,122 1 ,013 ,451 ,240 ,847 

Късен МИ ,865 ,406 4,542 1 ,033 2,375 1,072 5,261 
Клапна болест ,990 ,267 13,706 1 ,000 2,690 1,593 4,543 
ЗД ,549 ,249 4,851 1 ,028 1,732 1,062 2,825 

.   В допълнителен анализ на преживяемостта като функция от въздействието на 

средна стойност на ковариантните показатели в Кокс регресиониния модел и 



74 

стратификация по полов признак се установява намалена преживяемост при жени в 

нашето проучване ( фиг. 57). 

Фиг 57 Преживяемост при женски пол с каротидна стеноза. 

 
Въпреки немалкото данни за по-лоши като цяло показатели при жените, женският 

пол не покри комплексните статистическите изисквания за независим прогностичен 

фактор при пациенти с каротидна и коронарна стеноза. 

 

 

Ефективност и ефикасност на реваскуларизационните методи в проучването  

- сравнение с литературните данни. 

   
В проучването ефективността и ефикасността на извършената  поетапна 

реваскуларизация при всички пациенти, насочени за CAS са оценени чрез пери-/ 

постпроцедурните резултати и преживяемостта на пациентите. Подобна оценка би 

трябвало да отговори на един важен въпрос – подобрената ли е ползата от CAS и 

необходима ли е тази смятана доскоро „агресивна тактика“ при съчетанието от КС и 

КАБ. 

Коректното сравняване на нашите резултати обаче, изключва съпоставяне със  

самостоятелни CAS или СЕА процедури, поради явното протоколно различие с 

хибридните методики. По-логично е сравнение на перипроцедурни усложнения с 

проучвания със същата с други хибридни, синхронни или последователни  техники.   

Макар и условно, характерните перипроцедурни резултати след CAS в проучването 

сравнихме със самостоятелни CAS или СЕА процедури  по данни от РКП (табл. 74). 
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Табл. 74 Перипроцедурни резултати след CAS или СЕА  - литературни данни 

Данни Смърт Инсулт Инфаркт Смърт 
/инсулт 

Смърт, инсулт/ 
инфаркт  

 CAS СЕА CAS СЕА CAS СЕА CAS СЕА CAS СЕА 
EXACT 0,9%  3,6% - -      
CAPTURE2 0,9%  2,8% - -      
SAPPHIRE 0,6% 2,0% 3,1% 3,3% 1,9% 6,6%   4,4% 9,9% 
CREST[127] 0,7% 0,3% 4,1% 2,3% 1,1% 2,3% 2,5% 1,4% 3,5% 3,6% 
ACT[89]       2,9% 1,7% 3,3% 2,6% 
ICSS (126 1,3% 0,5% 7,0% 3,3% 0,4% 0,5%     
EVA-3S 0,8% 1,2% 8,8% 2,7% 0,4% 0,8%     
SPACE 0,7 0,9 7,5% 6,2%       
Горанов Г 0  2,2%  0      

Усреднена по елементарен начин от горните сборни данни, честотата на ИМИ след CAS 

е около 4%. Оптималната стойност, при която най-често не се установява статистическа 

разлика с резултатите от СЕА е около 2,5% - 3,0 %. Нашите резултати след CAS  с честота 

на ИМИ в 2,2 % и липса на смърт или МИ са сред най-добрите цитирани в литературата. 

Противоположно на изключително богатите данни за резултатите от единичните CAS  и 

СЕА при КС върху милиони болни за продължителен период от време, информацията за 

комбинирани методики при съчетани КС и КАБ  не само е дефицитна,  но и объркващо 

противоречива (табл.75). 

Табл. 75 Перипроцедурни резултати от хибридни/комбинирани реваскуларизационни 
техники при съчетани каротидна и коронарна атеросклероза  

Източник Методика Инсулт Инфаркт Смърт 

инсулт 

Смърт инфаркт 

/иинсулт 

Ricotta JJ(232) 
Naylor AR(233) 
Naylor AR(233) 
Naylor AR(233) 
Tzoumas A (239)  
Feldman D (243) 
Timaran CН (244) 

поетапни    CEA  + CABG 
поетапна   CABG + CEA 
синхронна CEA  + CABG 
поетапна    CEA + CABG 
поетапна    CEA + CABG 
синхронна  CEA + CABG 
синхронна  CEA + CABG 

3,9% 
5,8% 
 
 
3,8% 
4,4% 
3,9% 

 
0,9% 
 
6,5% 

 
 
 
 
8,6% 

10,2% 
 
8,7% 
6,1% 

Chiariello LN (239) 
Paraskevas  (240) 
Paraskevas  (240) 
Versaci F  (241) 
Timaran CH (244) 

синхронна  CAS + CABG 
синхронна  CAS + CABG 
поетапна    CAS + CABG 
синхронна  CAS + CABG 
синхронна  CAS + CABG 

0,75% 
3,4% 
5,4% 
2,0% 
2,4% 

 
1,8% 
4,2% 
 
 

 
 
 
 
6,9% 

 
 
 
4,0% 

Tomai F 255 

 

Синхронна или 
поетапна   CAS + РСІ 

3,8% 2,1%  4,2% 

Горанов Г  Поетапна CAS + РСІ 2,2% - - - 

С нашите резултати, които се позиционират сред най-добрите в литературата  

подкрепяме положителното становище за поетапната методиката CAS след РСІ. 

Последната  с еквивалентните си резултати се оказва най-неинвазивна и най-подходяща 

за високорискови  пациенти с нестабилна клинична симптоматика и множество 

придружаващи заболявания.  
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Изводи 

1. Чрез селективна инвазивна оценка при 90% от пациентите със 
сигнификантна каротидна стеноза се доказва и значима коронарна 
болест, чието идентифициране и изготвянето на етапна 
реваскуларизационна стратегия намалява перипроцедурния миокарден 
инфаркт и смъртността без увеличение на неврологичните усложнения. 

2. Рискови фактори за перипроцедурните усложнения са преживяни 
миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, каротиден стент с отворена клетка, 
остатъчна стеноза над 20%, забавен кръвоток, лъчево време, количество 
изразходван контраст и контраст-индуцираната бъбречна недостатъчност. 

3. При проследяване до 1-та година регистрираният летален изход е 
резултат от предимно сърдечно–съдови патология с предиктивно 
значение: сърдечна недостатъчност и ниска фракция на изтласкване, 
стволова коронарна стеноза, висок Syntax score >32, остатъчно завишен 
тропонин, коронарна реваскуларизация след CAS и ХБН.  

4. При дългосрочното проследяване най-честите събития са късните миокарден 
инфаркт и мозъчен инсулт. За изявата на късния миокарден инфаркт 
независими предиктивни фактори са: непълна коронарна реваскулари-
зация, захарния диабет, хипертриглицеридемията и ХАНК, а за късния 
инсулт – единствено нововъзникнали ритъмно проводните нарушения. 

5. Смъртността и преживяемостта на пациентите не се повлияват от 
неврологичната симптоматика и късния мозъчен инсулт, а са в непосре-
дствена зависимост от съпътстващата коронарна болест и сърдечна патология. 

6. Независими прогностични фактори за преживяемостта в проучването са: 
стволова стеноза, пълна реваскуларизация, късен миокарден инфаркт, 
преживян инсулт, възраст над 70г, клапна болест, висок каротиден скор. 

7. CAS при пациенти със съпътстваща коронарна болест е ефективна, 
ефикасна и без повишен процедурен риск интервенционална методика. 
Изготвянето на комплексна реваскуларизационна стратегия е в 
състояние да минимизира влиянието на основните сърдечно-съдови 
рискови фактори за честотата на усложненията и да изравни шансовете 
за преживяемостта при високорискови пациенти със съчетана каротидна 
и коронарна болест.  



77 

Заключение 

Генерализираната атеросклероза с едновременното засягане на 
различни съдови зони, с разностепенни дисфункции от таргетните органи, 
се среща редовно в клиничната практика, представлява ежедневно 
предизвикателство на съвремието и е основна причина за влошено качество 
на живот, повишена смъртност  и преждевременно скъсена преживямост. В 
литературата могат да се открият огромен брой проучвания от десетилетия 
наред върху милиони болни, фокусирани основно върху сравнението на 
ранните и късни резултати от CAS и СЕА, а в последните десетилетия и 
върху ефикасността на различните комбинирани и хибридни техники при 
съчетание от КС и КАБ. Тази колосална изследователска енергия, обаче 
продуцира учудващо противоречиви и неприемливи резултати, особено за 
разнообразието от комбинираните методи. Колкото и парадоксално да 
звучи, в едно анкетно проучване от началото на 21 век е посочено, че 
„управлението на сърдечно-съдовия риск сред пациентите с генерализирана 
атеросклероза е с 54% вероятност за нееднакви мнения между отделните 
специалисти и дори с 26% шанс за коренно противоположни препоръки „ 
(206). За съжаление клиничната практика показва, че тази възможност важи 
и в съвремието, и е почти непроменена. Явно подходящият подход за 
лечение на многозоновите атеросклеротични съчетания чрез хирургически, 
ендоваскуларни и хибридни методи не е нито очевиден, нито лесен. 

В методологичен аспект ние заложихме на предварителната 
едновременна  каротидна и коронарна ангиография и богат панел изходни 
база данни за коронарната, каротидната, сърдечната патология и 
съпъстващите заболявания или там, където според известния специалист 
Naylor AR „се крие дяволът“. По този начин отговорихме най-малко на 4 
спорни проблеми: 1. Като последна интервенция в поетапната 
реваскуларизация CAS покри с еквивалентните си  пери-и постпроцедурни 
резултати теста за noninferiority спрямо литературните данни за СЕА 2. 
Въпреки че се прилага най-рядко, поетапната РСІ + CAS  е най-неинвазивна 
методика с много добро позициониране сред останалите хибридни техники, 
има уточнени индикации и засилва концепцията за безопасна 
осъществимост при възрастни пациенти с висок риск 3. Чрез предварителна 
коронарна реваскуларизация се ограничават най-честите сърдечно-съдови 
усложнения и причини за летален изход. 4. Избраната реваскуларизационна 
методика повишава ползата от CAS, като изравнява шансовете за еднаква 
преживяемост между високорисковите пациенти с изразена коронарна 
болест с останалия стандартен контингент. 
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Изборът на оптимална реваскуларизационна стратегия при 
атеросклеротично ангажиране на каротидната и коронарни съдови зони е 
особено предизвикателство. От изключително значение са консенсусното 
експертното мнение на интердисциплинарен екип специалисти, 
националните стандарти, унифицирани протоколи, възможностите на 
болничното звено и индивидуалния оперативен опит. Не на последно място 
правилното решение трябва да бъде съобразено с изходните клинични 
характеристики на всеки отделен пациенти от безспорно рискова  възрастна 
популация, с водещото значение на симптоматичната съдова зона и 
наличните доказателства за ползата от вида и етапите на реваскуларизация. 
Освен фокусираните върху отделните методики и постоянното им 
сравняване, необходими са и РКП с нова крайна точка в тях: целенасочен 
анализ за значението на рисковата стратификация за прогнозиране на 
нежеланите събития и подобряване на дългосрочната полза и преживяемост. 
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Приноси на дисертационния труд 

1. Дисертационния труд е първия в страната и сред редките в 
литературата, който представя данни от един университетски център за 
поетапна  коронарна и каротидна реваскуларизация  върху значителен 
брой болни , наблюдавани за 8 г период. 

2. Потвърдено е значението на предварителната едноетапна СКАГ за 
идентифициране на високата честота от каротидна и коронарна 
атеросклероза, при българската популация с характерното 
високорисково съчетание от съпъстващи заболявания и органни 
дисфункции.  

3.  С еквивалентните резултати на най-добрите в литературата се 
утвърждава поетапната коронарна и каротидна реваскуларизация  като 
ефективна, ефикасна и безопасна интервенционална методика, която 
увеличава ползата от изолираната CAS, изравнява шансовете на 
пациентите с и без ИБС  и увеличава тяхната преживяемост. 

4. Създадени са първите предиктивни модели за изявата на най-важните 
усложнения след хибридна реваскуларизация – късен миокарден 
инфаркт и късен инсулт при съчетани каротидна и коронарна болест. 

5. На базата на значителен брой тествани показатели за коронарната, 
каротидната, сърдечната и съпъстваща патология, и дългосроно 
проследяване е създаден първия прогностичен модел за 
преживяемостта на болните след хибридна реваскуларизация.  
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