
Каротидната стенотична патология е един от 

наи-силните предиктори за наличие на 

коронарна такава и в частност на стеноза на 

ствола на лявата коронарна артерия. 

Наблюдава се е и обратна връзка -

многосъдовата коронарна болест (3VD) се 

съчетава често със стенози на каротидните 

артерии.

Цел: Установяване на съпътстваща 

каротидна патология при болни, насочени за 

диагностична катетеризация по повод на 

исхемична болест на сърцето.

Материал и методи: Изследвани са 299 

болни, преминали последователно през II-ра 

клиника по кардиологоя към УМБАЛ „Света 

Марина“ЕАД Варна за диагностична 

сърдечна катетеризация поради съмнение за 

исхемична болест на сърцето. В зависимост 

от наличието или липсата на поне една 

коронарна стеноза ≥50% от диаметъра на 

епикардните артерии са оформени 

сравняваните групи А и Б (група А – болни с 

най-малко една стеноза ≥50% по 

коронарните артерии; група Б болни без 

стенози ≥50% по коронарните артерии). 

Дефинирахме и съпоставихме основните 

рискови фактори, за които се счита че имат 

пряка връзка с развитието и прогресията на 

атеросклеротичния процес в човешкия 

организъм – артериална хипертония, 

хиперхолестеролемия, повишен LDL-C (LDL-

C ≥2.6 mmol/L (>100 mg/dL))(12.), известен 

захарен диабет, стойности на креатинина в 

серума, хронично бъбречно заболяване 

(ХБЗ) при стойности на серумния креатинин 

≥ 97(жени)/115(мъже) mol/L, GFR <90 

mL/min/1.73 m2.

Резултати:В изследваната от нас кохорта от 

299 пациента няма регистриран инцидент, 

свързан с разширяване на диагностичната 

коронарна процедура в басейна на 

екстракраниалните съдове.

От изследваните 299 пациента - 134 

пациента (44,8%) имат значима каротидна 

стеноза ≥ 50%; 87 болни (29,1%) имат 

атеросклеротични промени по каротидните 

съдове, стесняващи < 50% техния лумен, т.е. 

общо 221 пациента (73.9%) са с 

атеросклероза на каротидните артерии.

Кумулацията на рискови фактори в 

дефинираните подгрупи показва 

корелационна зависимост с тежестта на 

засягане на каротидните артерии.

Заключение:

При съмнение за коронарна болест и 

установяване на описаната рискова 

характеристика препоръчваме да бъде 

провеждан ехографски скрининг за патология 

на екстракраниалните мозъчни съдове преди 

насочване за инвазивна сърдечна 

диагностика. При пациенти с предварително 

установени над 50 % стеснения на 

екстракраниалните мозъчни съдове и 

установяване на значимо коронарно 

засягане, в ангиографската лаборатория, 

инвазивното изследване да се разшири в 

посока на едноетапно инвазивно уточняване 
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Цел

Оценка на рисковия профил и установяване на съпътстваща каротидна патология при болни, насочени за диагностична катетеризация по повод на исхемична болест на сърцето.

Исхемичният мозъчен инсулт се превърна в ясно дефиниран, спешен, частично лечим в съответния терапевтичен прозорец медицински проблем, изискващ специфична логистика и значителни здравни 

ресурси.  Ако реперфузията на мозъчните структури не се постигне навреме, шансовете за възстановяване намаляват прогресивно за сметка на тежки и често необратими усложнения. Исхемичната 

болест и инсултът споделят сходни рискови фактори, но хипертонията се откроява като основен такъв.

Материал и Методи

Изследвани са 299 болни, преминали последователно през II-ра клиника по кардиологоя към УМБАЛ „Света Марина“ЕАД Варна за диагностична сърдечна катетеризация поради съмнение за исхемична 

болест на сърцето. При пациентите са изследвани антропометрични данни, рискова характеристика, трансторакална ЕхоКГ. С оглед определяне на рисковия профил при значима съпътстваща 

каротидна патология са дефинирани 3 (три) подгрупи: Подгрупа А – поне една каротидна стеноза ≥50% в каротидния басейн; Подгрупа Б – липсват видими атеросклеротични промени в каротидния 

басейн; Подгрупа В – поне една незначима (<50%) атеросклеротична плака в каротидния басейн.

Възраст

[год]

Ръст

[см]
Тегло [kg]

BMI

[kg/m2]

BSA

[m2]

Група А

(стенози ≥50%)

n=134

Средни

стойности
65.8 167.1 79.3 28.5 1.9

SD 7.8 8.9 11.2 4.1 0.2

Група Б

(без стенози)

n=87

Средни

стойности
62.5 167.0 83.4 29.9 2.0

SD 8.2 9.5 14.8 5.1 0.2

Група В

(стенози <50%)

n=78

Средни

стойности
61.2 167.5 81.9 29.2 1.9

SD 8.8 9.5 13.8 4.4 0.2

Табл.1: Изходни характеристики на отделните подгрупи в зависимост от тежестта 

на каротидната патология

Възраст

[год]
Ръст [см] Тегло [kg] BMI [kg/m2] BSA [m2]

Гр.А спрямо Гр.Б р= 0.00263 NS 0.01974 0.01988 NS

Гр.А спрямо Гр.В р= 0.00011
NS NS NS NS

Гр.Б спрямо Гр.В р=
NS NS NS NS NS

Табл.2: Сравнение на изходните характеристики на трите подгрупи

Разделените според тежестта на каротидната патология групи се различават достоверно по възраст (по-висока при болни с по-тежко засягане на каротидните артерии), BMI [kg/m2] и BSA [m2] поради 

разликите в средната телесна маса в отделните подгрупи.

Дефинирахме и съпоставихме основните рискови фактори, за които се счита че имат пряка връзка с развитието и прогресията на атеросклеротичния процес в човешкия организъм – артериална 

хипертония, хиперхолестеролемия, повишен LDL-C (LDL-C ≥2.6 mmol/L (>100 mg/dL))(12.), известен захарен диабет, стойности на креатинина в серума, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при 

стойности на серумния креатинин ≥ 97(жени)/115(мъже) mol/L, GFR <90 mL/min/1.73 m2 Съпоставихме тежестта на артериалната хипертония в зависимост от броя на медикаментите, необходими за 

постигане на контрол на артериалното налягане ( стойности на артериалното налягане под 139/89)

Резултати

В изследваната от нас кохорта от 299 пациента няма регистриран инцидент, свързан с разширяване на диагностичната коронарна процедура в басейна на екстракраниалните съдове.

Кумулацията на рискови фактори в дефинираните подгрупи показва корелационна зависимост с тежестта на засягане на каротидните артерии. 

В обследването включихме артериалната хипертония и/или данните за захарен диабет и/или стойности на LDL-C ≥2.6 mmol/L към момента на проучването и/или creatinine ≥97-115 mol/L към 

момента на проучването. От анализа изключихме тютюнопушенето поради парадоксалната му динамика, която би могла да опорочи получените резултати. На фиг.1 е представена цялата група с 

процентното разпределение на кумулацията на рисковите фактори като брой в комбинация. Най-често сред проучените болни се среща комбинацията от 2 рискови характеристки, а всеки четвърти 

болен се презентира с поне 3 риска за развитие на атеросклероза.
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Фиг.1: Кумулация на рискови фактори в общата група.

Група Б 

(без плаки)

n=78

Група В 

(стенози <50%)

n=87

Група А 

(стенози ≥50%)

n=134

Без рискова характеристика

(n=0)
0.0% 0.0% 0.0%

с 1 от дефинираните рискови фактори

(n=56)
29.5% 19.5% 11.9%

с 2 от дефинираните рискови фактори

(n=155)
57.7% 54.0% 47.0%

с 3 от дефинираните рискови фактори

(n=75)
11.5% 23.0% 34.3%

с 4 от дефинираните рискови фактори

(n=13)
1.3% 3.4% 6.7%

Таблица 3: Кумулация на рискови фактори в дефинираните подгрупи в зависимост от тежестта на каротидната патология 

(кумулация на  хипертонична болест; захарен диабет; хронично бъбречно заболяване; low density lipoprotein cholesterol)

Изводи и Заключения:

В изследваната от нас кохорта се очертава ясна зависимост между натрупването на рискови характеристики в дадения индивид и тежестта на засягане на каротидните артерии. Най-отчетлива връзката с 

тежестта на засягане на каротидните артерии има тежестта на артериалната хипертония, дефинирана според броя на медикаментите необходими за постигане на контрол на артериалното налягане. 

Болните, които се насочват за провеждане на инвазивна диагностика в сърдечна катетеризационна лаборатория са високорискова група, изискваща разширен диагностичен подход. При съмнение за 

коронарна болест и установяване на описаната рискова характеристика препоръчваме да бъде провеждан ехографски скрининг за патология на екстракраниалните мозъчни съдове преди насочване за 

инвазивна сърдечна диагностика. При пациенти с предварително установени над 50 % стеснения на екстракраниалните мозъчни съдове и установяване на значимо коронарно засягане, в 

ангиографската лаборатория, инвазивното изследване да се разшири в посока на едноетапно инвазивно уточняване и на каротидната патология, което по наши данни е безопасно за болните, 

значително намалява себестойността на процедурата, съкращава времето до, и допринася за правилното предварително планиране на евентуалната последваща реваскуларизационна каротидна 

процедура.

Фиг.2: Среден брой от комбинация на рискови фактори в зависимост от тежестта на промените от 

атеросклеротичен тип по каротидните артерии.

Разпределението на кумулацията на рисковите фактори в дефинираните 

подгрупи според тежестта на засягане на каротидния басейн е 

представено на табл.3. От данните може да се направи извод, че колкото 

по тежка е каротидната патология, толкова по-тежък е и рисковия профил 

на съответните болни.

След направения допълнителен анализ установихме, че пациентите в 

група Б са със средно 1.80.8 рискови фактора, в група В 2.10.7 рискови 

фактора и в най-тежката група А средно с 2.40.7 рискови фактора. 

Разликите са достоверни при сравняване на всичките три дефинирани 

подгрупи една спрямо друга.

Зависимостта между тежестта на рисковия профил и степента на 

засягане на каротидните артерии е линейна, с голяма степен на 

достоверност (фиг.2).


