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Р Е З Ю М Е

Въпреки, че текущите ръководства за лечение на стабилна коронарна артериална бо-
лест отчитат, че появата на миокардна исхемия може да бъде провокирана от мно-
жество механизми, препоръчваните диагностични, прогностични и терапевтични 
алгоритми са все още фокусирани върху епикардните атеросклеротични лезии и е 
постигнат твърде малък напредък в намирането на стратегии за лечение на неатеро-
склеротичните причини за миокардна исхемия. Тази консенсусна публикация има три 
основни цели: 1) Събиране на научни доказателства за възможността за съпътстващо 
наличие на обструктивна атеросклероза наред с други механизми за поява на исхемич-
на болест на сърцето (ИБС); 2) Изследване на ефекта на информираността за множе-
ство отключващи механизми върху вероятността от подозирана ИБС, резултатите от 
диагностични тестове, индуциращи исхемия, и терапевтичните стратегии; и 3) Сти-
мулиране на по-задълбочен подход на лечение на хронични синдроми на миокардна 
исхемия, в светлината на новото разбиране за това състояние.
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1. Въведение
Концептуалните модели за поява на исхемична бо-

лест на сърцето (ИБС) nродължиха да се развиват през 
последните години. Хипотезата за обструктивна атеро-
склеротична коронарна артериална болест (КАБ) като 
преобладаваща, ако не и единствена причина за развитие 
на миокардна исхемия, сега се преосмисля, като се отчи-
та, че и други механизми, действащи самостоятелно или в 
комбинация, могат да отключат миокардна исхемия. Това 
ново разбиране за миокардната исхемия като многофак-
торно състояние се базира на голям обем научни доказа-
телства, потвърждаващи липса на консистентна връзка 
между наличието на обструктивна коронарна атероскле-

роза и миокардна исхемия, и обратното - че миокардна 
исхемия често настъпва при отсъствие на обструктивна 
атеросклероза [1-6].

В близко бъдеще, като причини за поява на миокардни 
исхемични синдроми, освен съдовите, вероятно ще бъдат 
отчитани и други механизми, като несъдови фактори, в 
това число нарушения в сърдечния енергиен метаболи-
зъм, както и промени в реологията на кръвта в резултат на 
тромбоцитна активация и/или възпаление [7–9]. Тези кон-
цепции извеждат на преден план необходимостта от въз-
приемане на по-широко разбиране на миокардните исхе-
мични синдроми, от това, което позволява традиционният 
„стенотичен“ центричен подход.

В настоящата публикация се обсъждат необходимостта 
и следствията от изместване на терапевтичната парадигма 
в текущата клинична практика в унисон с новото разбира-
не за патогенезата на миокардните исхемични синдроми.
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2. Ефектът на множеството механизми за поя-
ва на исхемия върху диагностичните подходи

Лечението на исхемия в текущата клинична практика е 
фокусирано върху подход на „приоритетно отстраняване 
на епикардната коронарна обструктивна лезия“, като се 
приема, че обструктивната коронарна атеросклероза про-
дължава да бъде първична и непосредствена причина за 
поява на миокардна исхемия, и че при наличие на обструк- 
тивна атеросклероза не е необходимо да се търсят други въз-
можни причини или съпътстващи механизми, провокиращи 
исхемия. Затова, въпреки препоръките на ръководствата за 
лечение, съвременната клинична практика остава до голя-
ма степен концентрирана върху лечението на обструктивна 
епикардна КАБ, с основна терапевтична цел отстраняване 
на ограничаващите кръвотока коронарни стенози [10].

Очакванията са, че за в бъдеще подходът на идентифи-
циране на механизма(те), отключващи исхемия при кон-
кретен пациент, и отчитането на преобладаващо наличие 
на необструктивни механизми при пациенти с или без 
обструктивна коронарна атеросклероза, ще се превърне 
в ключова стъпка в лечението на пациенти с хронични 
исхемични синдроми.

3. Висока честота на необструктивни меха-
низми при пациенти с ангина пекторис

В няколко проучвания се съобщава за липса на кон-
систентна връзка между атеросклеротични обструктивни 
нарушения и типична ангина пекторис и/или документи-
рана миокардна исхемия (Таблица 1). В проучване с 163 
пациенти с ангина пекторис, само 24 % от тях са били 
с обструктивна КАБ [11]. Трябва да се отбележи, че при 
15 от общо 39 пациенти с ограничаващи кръвотока атеро-
склеротични лезии, резултатите от проведен стрес тест с 
натоварване са били “нормални”, които потвърждава не-
ясната връзка между обструктивни лезии и индуциране 
на миокардна исхемия. В проучването FAMЕ, включващо 
1 220 пациенти, 332 пациенти (27 %) с ангина пекторис и/
или документирана исхемия са били с фракционен резерв 
на кръвотока [FFR] - 0.80 [12]. В проучването CORMICA, 
210 от общо 391 пациенти (53.7 %) са били с обструктив-
на епикардна болест [13].
Таблица 1.
Честота на стеноза в наскоро проведени проучвания при 
ангина пекторис

Общ брой 
пациенти

Пациенти с 
клинично зна-
чима стеноза

Пациенти без 
клинично зна-
чима стеноза

РКП
FAME 2 [12] 1220 888 332 (27%)

PROMISE [28] 4996 549 4447 (90%)

SCOT-HEART 1778 452 1326 (75%)

[29]

ORBITA [30] 200 143 57 (29%)

CORMICA [13] 391 206 151 (39%)

Регистри

Lin F [11] 163 40 123 (76%)

Patel MR [5] 398.978 149.739 249.239 (62%)

В Регистъра на сърдечно-съдови заболявания на Аме-
риканската колегия по кардиология едва половината па-
циенти с положителен тест с натоварване са били със 
стеноза > 50 % при ангиография [5]. Аналогично, в Ре-
гистъра CONFIRM честотата на стенози > 50 % е била 

50 % при пациенти мъже и 30 % при жени, и съответно 
по-ниска при пациенти в по-млада възраст [6]. 

В голям регистър, включващ 375 886 пациенти с анги-
на пекторис, 51 % от жените и 33 % от мъжете са били без 
хемодинамично значими коронарни стенози [14].

Според ръководствата на ESC 2019 за лечение на хронич-
ни коронарни синдроми (ХКС), вероятността от наличие на 
коронарна артериална болест преди провеждане на тест е 
32 % при пациенти мъже и 13 % при пациенти жени с ти-
пична ангина пекторис на възраст от 50 до 59 години [10].

Въз основа на тези данни можем да заключим, че освен 
липсата на консистентна връзка между обструктивни ате-
росклеротични лезии и миокардна исхемия, такива лезии 
отсъстват при повече от половината от пациентите с ти-
пична ангина пекторис и миокардна исхемия. Освен това, 
персистирането на ангинозните симптоми при 20 - 40 % от 
пациентите след „успешна“ реваскуларизация предполага, 
че за отключване на миокардна исхемия дори при пациен-
ти без обструктивна атеросклероза могат да допринесат и 
други механизми [15].

4. Чувствителност и специфичност на тесто-
вете за провокиране на миокардна исхемия 

Липсата на консистентна връзка между коронарна 
стеноза и исхемични синдроми налага преосмисляне на 
текущите критерии за оценка на чувствителността и спе-
цифичността на диагностичните тестове. Традиционно, 
оценката на чувствителността/специфичността на тес-
товете е базирана по-скоро на наличие или отсъствие на 
клинично значима стеноза, отколкото на наличие или от-
съствие на миокардна исхемия. По този начин не се отчи-
та вероятността за отсъствие на миокардна исхемия при 
пациенти със „значима“ стеноза или обратно - за наличие 
на исхемия при отсъствие на коронарна стеноза.

Следователно, един негативен стрес тест при наличие 
на стеноза все още се оценява като „фалшиво негативен“, 
а положителен тест при пациент без значима стеноза се 
диагностицира като „фалшиво позитивен“. Такава поста-
новка изглежда прекалено опростенческа и вече не е из-
държана. Един провокативен тест следва да бъде оценяван 
като положителен или отрицателен само при наличие или 
отсъствие на симптоми и признаци на миокардна исхемия, 
като се има предвид, че отключването на исхемия е стро-
го зависимо от съответствието на избрания стресор (фи-
зическо натоварване, добутамин, дипиридамол, аденозин, 
ацетилхолин и др.) с механизма, водещ до исхемия. Докато 
този подход не бъде по-широко възприет, за пациентите съ-
ществува риск миокардната исхемия да не бъде забелязана, 
поради отсъствие на стенози или да бъде потенциално над-
ценена, поради наличието на коронарна стеноза. В първия 
случай, пациентът ще бъде лишен от адекватно лечение, 
а във втория могат да му бъдат приложени неподходящи 
процедури. Основният недостатък на този подход е, че за 
много от механизмите, които могат да индуцират исхемия, 
липсват надеждни провокативни диагностични тестове.

Прилагането на тест с натоварване и добутаминов тест 
са ефективни процедури за откриване на ограничаваща 
кръвотока стеноза, а с помощта на тестове с дипирида-
мол и аденозин могат да бъдат идентифицирани наруше-
ния в микросъдовата дилатация, докато тестовете с аце-
тилхолин и ергоновин могат да провокират вазоспазъм; 
от друга страна не разполагаме с диагностичен метод за 
надеждна оценка на коронарно възпаление, първични ме-
таболитни нарушения и др. 

Необходимо е още по-задълбочено разбиране на 
сложното и динамично естество на миокардната исхе-
мия. Патофизиологичните механизми си взаимодействат 
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чрез сложни пътища на обратна връзка и вероятно по 
начин, специфичен за всеки пациент. Например, при ня-
кои, но не при всички пациенти може да е налице взаи-
модействие между микросъдова дисфункция и възпале-
ние. Аналогично на това, механизмът на въздействие на 
ендотелната дисфункция върху коронарната микроцир-
кулация е сложен и вероятно вариращ в зависимост от 
пола, докато коронарният спазъм може да бъде модули-
ран от ендотелната функция, възпалението и компоненти 
на цитоскелета [16,17].

При „диагностична стратегия фокусирана върху исхе-
мията“, възпроизвеждането на типични симптоми и/или 
преходни диагностични промени в ЕКГ, и/или регионална 
дисфункция на сърдечната стена и/или нарушения в пер-
фузията следва да бъдат възприемано като данни за мио- 

кардна исхемия, независимо от коронарната анатомия, и дори 
ако отключващият механизъм не е точно идентифициран. 
Освен това, диагнозата миокардна исхемия не трябва да бъде 
отхвърляна поради „отрицателни“ тестове, преди да е обсъ-
дено дали е бил приложен подходящият исхемичен стресор.

На фигура 1 са изброени в произволен ред от ляво на-
дясно механизмите, считани за причини за поява на мио- 
кардна исхамия, в това число приетите за дефинитивни 
(микросъдова дисфункция, коронарен спазъм), вероятни 
(ендотелна дисфункция, тромбоцитна дисфункция, ми-
кроемболизация), възможни (кислороден тарнспорт, енер-
гийни субстрати, митохондриална дисфункция, абнор-
мен (аберантен) произход). Счита се, че тези механизми, 
действащи самостоятелно или в комбинация, могат да от-
ключат ангина пекторис и/или исхемия.

Фигура 1. Механизми на миокардна исхемия1

ИсхемияМикросъдова
дисфункция

Коронарен 
спазъм

Тромбоцитна 
дисфункция

Ендотелна
дисфункция

Микроемболи

Транспорт на 
кислород

Енергийни 
субстрати

Мито-
хондриална 
дисфункция

Аберантен
произход

Стеноза

Текущите познания, даващи възможност за идентифи-
циране на причиняващия или преобладаващия механизъм 
за поява на исхемия, са ограничени. Най-честите насочва-
щи клинични показания включват наличие на симптоми и/
или признаци на исхемия в покой при пациенти с вазоспас-
тична ангина пекторис и липса на клинични ползи от про-
веждане на PCI при пациенти с микросъдова дисфункция. 
Това обаче е в ярко противоречие с разнообразието на из-
броените по-горе механизми. Докато не бъдат намерени 
допълнителни доказателства, най-добрият начин за иден-
тифициране на подлежащия механизъм при пациенти с 
хронични исхемични синдроми изглежда е съпоставяне на 
информацията от внимателно снета медицинска анамнеза 
с резултатите от повече от един индуциращи теста, когато 
това е възможно. Създаването на алгоритми, прогнозира-
щи подлежащия механизъм, може да се очаква след нат-
рупване на достатъчен обем научни доказателства.

5. Оценка на риска при пациенти с хронич-
ни коронарни синдроми

Обикновено се счита, че прогнозата при пациенти с 
миокардни исхемични синдроми се определя от тежестта 
и размера на коронарната атеросклероза. В разрез с това 
схващане обаче са данни от неотдавнашни съобщения 
[18,19]. Пациентите с ангина пекторис и нормални коро-
нарни артерии от Датския регистър на исхемична болест 

на сърцето са били с 85 % по-висок риск от големи не-
желани сърдечно-съдови събития (MACE) (сърдечно-съ-
дова смъртност, хоспитализации по повод МИ, сърдечна 
недостатъчност или инсулт) и с 52 % по-висок риск от 
смърт по всички причини, при липса на разлика между 
мъже и жени в сравнение с контролната популация. Ин-
терес представлява честотата на необструктивна КАБ при 
пациенти със стабилна ангина пекторис от този регистър: 
65 % при жените и 32 % при мъжете, с тенденция за на-
растване във времето.

6. От йерархичен до индивидуализиран под-
ход на медикаментозна терапия

Новото разбиране на миокардната исхемия налага пре-
оценка на текущите протоколи на лечение. Идентифи-
цирането на механизма(те), индуциращ(и) исхемия при 
всеки отделен пациент, е от първостепенно значение при 
индивидуалзирания подход на лечение.

В ръководствата за лечение на ESC 2019 обаче все 
още се препоръчва стъпков подход, с конкретизиране 
на антиангинозни терапии от първа, втора, трета и дори 
четвърта линия [10]. Същевременно, в ръководствата се 
посочва, че в дадени случаи медикаменти от втора ли-
ния могат да бъдат приложени като първа линия лечение, 
което допълнително усложнява вземането на терапев-
тични решения [10].
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Този йерархичен или стъпков подход на лечение неотдав-
на беше оспорен въз основа на редица съображения [20,21]:

• Неполагане на усилия за обвързване на антиангиноз-
ната терапия с подлежащия механизъм, отключващ 
миокардна исхемия.

• Ограничено или липсващо отчитане на съпътстващи-
те заболявания, които могат да взаимодействат с или 
да противодействат на някои антиангинозни след-
ства: хипертония, диабет, периферна съдова болест, 
депресия и

• Липса на доказателства в подкрепа на препоръки-
те. В неотдавна проведен анализ на публикувани 
пред последните 50 години проучвания липсват 
данни за превъзходство на медикаментите, посоче-
ни като първа линия терапия в сравнение с лекар-
ствените средства, препоръчвани като втора линия 
терапия [21]

Бета-блокерите и ивабрадин осигуряват терапевтични 
ползи при наличие на ограничаващи кръвотока обструк-
тивни лезии, но са неефективни, когато причина за исхе-
мията е епикарден или микросъдов спазъм. Органичните 
нитрати, действащи като екзогенен субстрат за производ-
ство на азотен оксид (NO), са вероятно ефикасни при ен-
дотелна дисфункция, водеща до прекъсване на ендотелния 
метаболитен път L-аргинин/NO с резултат понижаване на 
бионаличността на биоактивен NO и намалена ендотел-за-
висима релаксация, но индуцираният от тях толеранс се 
свързва със загуба на ефективност [22]. При документиран 
спазъм на коронарните артерии или микросъдов спазъм, 
калциевите антагонисти трябва да бъдат терапия на първи 
избор [23]. Метаболитният подход на лечение с тримета-
зидин или ранолазин може да бъде най-добрата алтерна-
тива при повечето пациенти, в това число тези, при които 
подлежащият механизъм за поява на ангина пекторис и 
исхемия не е ясно идентифициран [24].

7. Показания за миокардна реваскуларизация 
Множество проучвания и няколко мета-анализа не са 

предоставили доказателства за прогностичната полза от 
провеждане на PCI на фона на медикаментозно лечение. 
Тези изводи се потвърждават и от наскоро публикуваното 
проучване ISCHEMIA [25].

При пациенти със стабилна коронарна артериална бо-
лест и умерена до тежка исхемия, началната инвазивна 
стратегия не е намалила риска от нежелани исхемични 
сърдечно-съдови събития или смърт в рамките на среден 
период от 3.2 години, в сравнение с консервативна страте-
гия на начално лечение. Подобни резултати се съобщават 

в паралелно проведено проучване, включващо пациенти с 
повишен риск от сериозни нежелани събития, свързани с 
авансирала бъбречна болест [26]. Проучването ISCHEMIA 
не е включвало пациенти с увреждане на лява главна ко-
ронарна артерия, затова резултатите не се отнасят до тази 
високорискова подгрупа пациенти [26].

Едно по-добро разбиране на механизмите, водещи до 
поява на ангина и исхемия при всеки отделен пациент, дава 
възможност за ограничаване на броя на ненужните проце-
дури и съответно за подобряване на общото съотношение 
между разходи и терапевтична полза при PCI. Персистира-
нето на симптоми на ангина и/или исхемия след проведе-
на PCI обикновено се отдава на технически фактори като 
непълна реваскуларизация и/или вътрестентова рестеноза 
[27]. Наскоро проведено проспективно проучване с из-
ключване на смесени фактори, водещи до отклонения и 
грешка, обаче е потвърдило, че 30 % от пациентите след 
„успешна“ некомплицирана PCI продължават да имат 
симптоми и признаци на миокардна исхемия [15].

Ненужните процедури могат да бъдат избегнати чрез 
изследване на алтернативни механизми за поява на исхе-
мия пред провеждане на PCI, не само при пациенти без 
клинично значима стеноза при ангиография [13], но също 
и при пациенти със значима стеноза. 

8. Изводи
Целта на този консенсусен документ е да насърчи вна-

сянето на промени в текущата кардиологична практика, 
съответстващи на многофакторното естество на синдро-
мите на миокардна исхемия.

Наличните доказателства определено подкрепят откло-
няване от схващането за еднофакторна хронична коронар-
на „болест“ към по-широкото и по-всеобхватното понятие 
„миокардни исхемични синдроми“, при което се отчита 
значението на редица подлежащи причини. Очакванията 
са, че това ново възприятие на миокардната исхемия като 
многофакторно състояние ще омаловажи ролята на коро-
нарната стеноза и ще насочи вниманието към алтернатив-
ни механизми за поява на исхемия, в това число епикарден 
спазъм, коронарна микросъдова дисфункция и промени в 
сърдечния енергиен метаболизъм. Следователно, трябва 
да пренасочим нашето мислене отвъд модел на ограни-
чаващи кръвотока обструктивни лезии на епикардните 
коронарни артерии като sine qua non за поява на ангина и 
исхемия и да възприемем една по-задълбочена парадигма, 
включваща други механизми, отключващи исхемия.
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