
ИЗДАНИЕ НА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР EDITOR-IN-CHIEF

Димитър Раев Dimitar Raev
ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН РЕДАКТОР DEPUTY EDITOR

Пламен Гацов Plamen Gatzov
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ ADVISORY BOARD

Асен Гудев Assen Goudev
Младен Григоров Mladen Grigorov

Нина Гочева Nina Gotcheva
Теменуга Донова Temenuga Donova

Йото Йотов Yoto Yotov
Цветана Кътова Tzvetana Katova
Светла Торбова Nikolai Runev
Николай Рунев Svetla Torbova

Божидар Финков Bojidar Finkov
Маргарита Цонзарова Margarita Tzonzarova
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ ЕDITORIAL BOARD

Тошо Балабански Tosho Balabanski
Велислав Бъчваров – Великобритания Velislav Bachvarov – Great Britain

Панатиотис Вардас – Гърция Panatiotis Vardas – Greece
Петр Видимски – Чешка република Petr Vidimski – Chech Republic

Светослав Георгиев Svetoslav Georgriev
Добромир Гочев Dobromir Gotchev

Евгени Гошев Evgeni Goshev
Тихомир Даскалов Tihomir Daskalov

Стефан Денчев Stefan Denchev
Надежда Дончева Nadezhda Dоncheva

Юлия Джоргова-Македонска Julia Jorgova-Makedonska
Серап Ердине – Турция Serap Erdine – Turkey

Найденка Златарева Naidenka Zlatareva
Здравка Каменова Zdravka Kamenova

Корнелия Коцева – Великобритания Kornelia Koceva – Great Britain
Сотир Марчев Sotir Marchev

Мария Миланова Maria Milanova
Валентина Минчева Valentina Mincheva

Федя Николов Fedia Nikolov
Атанас Пенев Atanas Penev

Николай Пенков Nikolay Penkov
Иво Петров Ivo Petrov

Арман Постаджиян Arman Postadjian
Константин Рамшев Konstantin Ramshev

Хосе Редон – Валенсия, Испания Josep Redon – Valencia, Spain
Вера Сиракова Vera Sirakova

Виктор Стратиев – Франция Viktor Stratiev – France
Снежана Тишева Snejana Tisheva

Елина Трендафилова Elina Trendafi lova
Диана Трендафилова Diana Trendafi lova

Румяна Търновска-Къдрева Rumiana Turnovska-Kudreva
Мария Цекова Maria Tzekova

Чавдар Шалганов Chavdar Shalganov

ИЗДАНИЕ НАИЗДАНИЕ НА



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVIIІ, 2012, Приложение 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЗОРИ 
Н. Рунев и Е. Манов. Епидемиология и прогноза на предсърдното мъждене ................................................................................................ 5
М. Стоянов. Електрофизиологични механизми на предсърдното мъждене. Видове предсърдно мъждене .............................................11
А. Постаджиян. Антиаритмични медикаменти при предсърдно мъждене ................................................................................................... 19
М. Протич. Проаритмия при лечение на предсърдно мъждене и предсърдно трептене ........................................................................... 29
Е. Трендафилова. Предсърдно мъждене и коронарна болест – труден сценарий ...................................................................................... 37
Н. Златарева. Ролята на ехокардиографията в лечението на предсърдното мъждене ............................................................................. 43

АВТОРСКИ СТАТИИ 
М. Лалева, Н. Габровски, К. Узунов, Г. Поптодоров и Ст. Габровски. Интракраниални кръвоизливи при перорална 

антикоагулантна терапия ..................................................................................................................................................................... 49
Л. Бояджиев, А. Нешева, М. Иванов и Л. Бакаливанов. Интраоперативна радиофреквентна аблация на ПМ ......................................... 56

C O N T E N T S
REVIEWS 
N. Runev and E. Manov. Atrial fi brllation – epidemiology and prognosis .............................................................................................................. 5
M. Stoyanov. Electrophisiology mechanisms of atrial fi brillation. types of atrial fi brillation ...................................................................................11
A. Postadjian. Anti-arrhythmic remedies in atrial fi brillation drug therapy ........................................................................................................... 19
M. Protich. Proarrhythmia in treatment of atrial fi brillation and atrial fl utter ......................................................................................................... 29
E. Trendafi lova. Atrial fi brillation and coronary artery disease – a diffi cult scenario ............................................................................................ 37
N. Zlatareva. The role of echocardiography in atrial fi brillation therapy .............................................................................................................. 43

ORIGINAL ARTICLES 
M. Laleva, N. Gabrovsky, K. Uzunov, G. Poptodorov and St. Gabrovsky. Intracranial hemorrhages associated with oral 

anticoagulant therapy ............................................................................................................................................................................. 49
L. Boyadjiev, A. Nesheva, M. Ivanov and L. Bakalivanov. Surgical radiofrequency ablation of atrial fi brillation .................................................. 56

ISSN  1310 − 7488

Списанието се обработва във:
Excerpta Medica

БД  Българска медицинска литература

Организационен секретар: Св. Цветанова, e-mail: svetlacim@abv.bg
Стилова редакция Св. Цветанова

Корекция: Д. Танчева
Страниране: Д. Александрова
Дизайн на корица: Д. Николова

Печатни коли: 7.5
Печат: "Манта принт" ООД

ИЗДАНИЕ НА



МАТЕРИАЛИ 
ОТ СИМПОЗИУМА 

НА 

ДРУЖЕСТВО 
НА КАРДИОЛОЗИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ – 
НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ ОТ 2010 г.

ПРОВЕДЕН 
26-27 НОЕМВРИ 2011 г.

ПАРК – ХОТЕЛ „МОСКВА”, гр. СОФИЯ



ЗА СПИСАНИЕТО

СПИСАНИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО излизат четири пъти годишно. Обемът на списанието е до 80 стр., а на приложе-
нието – до 32 стр.; реклами – пълноцветни; корица цветна.
СЪДЪРЖАНИЕТО на Списанието и Приложението обхваща: научни публикации, нови разработки и методи, клинич-
ни изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, лекции, обзори, рецензии, преводни материали, 
изследвания и клинични наблюдения върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиологиля, съоб-
щения на Дружеството на българските кардиолози, материали, изнесени на негови заседания, симпозиуми и конгреси 
и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

МАТЕРИАЛИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС (представят се два екземпляра, един оригинал и едно 
копие и електронен носител (СD).: 

Проф. Д. Раев, дмн; Клиника по кардиология, Медицински институт – МВР; бул. “Скобелев” 79; 1606 София; 
draevbg56@yahoo.com

или на имейл: svetlacim@abv.bg – Светла Цветанова, орг. секретар

СЛЕД ОДОБРЕНИE ЗА ПУБЛИКУВАНЕ АВТОРИТЕ ПОПЪЛВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕРОЯТЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПУБЛИКАЦИЯТА трябва да съдържа:
заглавие; трите имена на автора/авторите и академичните титли на български и английски език;
наименованието и адреса на институцията, в която работи/работят авторът/авторите 
(ако авторите са от различни институции или страни – отбелязват се с пореден номер);
град (държава) – на български и английски език;
резюме на български и английски език – да съдържа цел, методи, клинични резултати и изводи (до 120 думи);
ключови думи на български и английски език – не повече от шест;
адрес за кореспонденция на български и английски език на автора/авторите (адрес с пощенския код, телефони/

GSМ, факс и имейл).
ТЕКСТЪТ Предпочитани обеми: оригинални статии до – 15 стр.; обзори – до 10 стр.; научни съобщения и други 

материали – до 4 стр. Съкращенията да се представят в началото на материала с изписване на цялото наименование. 
Да се използват генеричните наименования на лекарствените средства. Да се използват символите: за по-малко от < , 
за по-голямо от >, за процент %. 

ИЛЮСТРАТИВНИЯТ МАТЕРИАЛ (таблици, фигури, снимки) се представя със съответни заглавия и легенди на бъл-
гарски език. Снимките трябва да бъдат с добро качество за възпроизвеждане.

БИБЛИОГРАФИЯТА се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор; източниците на кирилица предше-
стват тези на латиница. Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят 
по следния начин:

•Статии: Автор(и). Заглавие на статията. – Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), том (volumen), 
година, номер на книжката, страници (от-до). Пример: Yakub, Y. N., R. B. Freedman et R. C. Pabico. Renal transplantation 
in systemic lupus erythematosus.  – Nephron, 27, 1981, № 1, 197-201.

•Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. – В: (за латиница – In:) Заглавие на сборника. Поредност на издани-
ето, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson, A. H. 
Evaluation of the transplant recipient.  – In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, 
Brown and Co., 1996, 109-122.

•Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: 
Шейтанов, Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11. 

Ако авторите са до трима, се изписват фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията на 
останалите автори. Когато авторите са повече от трима, след името на първия се пише “и др.” (за латиница – “et al.”). 
При цитиране на български източници да се изброяват имената на всички автори. Позоваванията на библиографските 
източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби [ ].

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ
Рекламите да бъдат с висока резолюция *.eps, *.pdf, *.jpg или *.cdr – записан в криви. Изданието не носи отговорност 

за съдържанието на рекламите.

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVIIІ, 2012, Приложение 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ



БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
том ХVІII, 2012, Приложение 1ДРУЖЕСТВО 

НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

КРАТКА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ

В литературата съществуват достатъчно данни, 
че предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия. На 
него се дължат една трета от всички хоспитализации 
за нарушения на сърдечния ритъм [12, 13]. В Европа 
с ПМ са около 4.5 млн., а в САЩ – 5.1 млн. пациенти 
[12, 13, 25]. Предвижда се честотата на ПМ да се уд-

вои до 2050 г. [25]. От друга страна, хоспитализации-
те по повод ПМ са се увеличили с 60% през послед-
ните 20 години [18]. Предполага се, че един човек от 
всеки четирима ще развие ПМ на възраст 55 години, 
т.е. около 24% от мъжете и 22% от жените [18].

Известно е, че честотата на ПМ се увеличава с 
възрастта. След 5-ата декада във всяка следваща 
възрастова категория ПМ е по-често при мъжете 
спрямо жените (с най-значима разлика в периода 75-

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОГНОЗА НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ
Н. Рунев и Е. Манов

Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска” – София

ATRIAL FIBRILLATION – EPIDEMIOLOGY AND PROGNOSIS
N. Runev and E. Manov

Clinic of Internal Diseases, UMHAT „Alexandrovska” – Sofi a

Резюме: Данните от различни проучвания и регистри показват, че честотата на предсърдното мъждене (ПМ) непрекъснато 
нараства, като предвижданията са да се удвои до 2050 г. Това се дължи както на увеличаването на възрастната 
популация в целия свят и разпространението на рисковите фактори за ПМ, така и на нарастващия брой пациенти с 
хронични сърдечно-съдови заболявания. ПМ е свързано с 5 пъти по-висок риск от инсулт и е причина за почти 1/3 
от всички инсулти. Особено важно е, че рискът от инсулт персистира не само при постоянно, но и при асимптомно 
или пароксизмално ПМ. Лечението на ПМ и неговите усложнения е с висока цена, като най-големи са разходите за 
хоспитализации при свързан с ПМ мозъчен инсулт. Появата на ПМ значимо намалява преживяемостта при пациенти 
с остър коронарен синдром, стабилна стенокардия и хронична сърдечна недостатъчност (вкл. със запазена фракция 
на изтласкване).

Ключови думи: предсърдно мъждене, епидемиология, прогноза, мозъчен инсулт
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Summary: Various studies and registries demonstrate the atrial fi brillation (AF) as an increasingly common disorder and its prevalence 
rate is predicted to be doubled by 2050. This is due to the ageing of populations worldwide and the incidence of AF risk 
factors, as well as to the rising number of patients, suffering from chronic cardiovascular diseases. AF is associated with 
a 5-fold higher risk of stroke and is responsible for nearly one-third of all strokes. Most importantly, the stroke risk persists 
not only in permanent, but even in asymptomatic or paroxysmal AF. The treatment of AF and its complications is associated 
with substantial healthcare costs and hospitalizations account for the bulk of AF stroke – related costs. The AF development 
signifi cantly reduces the survival rate in patients with acute coronary syndrome, stable angina and chronic heart failure (incl. 
with preserved ejection fraction).
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79 год.), а при възраст над 85 год. съотношението 
мъже:жени практически се изравнява [18] (фиг. 1).

Фиг. 1. Честотата на ПМ нараства с възрастта

Като основни причини за повишаване на често-
тата на ПМ в световен мащаб се обсъждат [2, 20]:

1. Увеличаване на възрастната популация в це-
лия свят.

2. Нарастване на броя на пациентите с хронич-
ни сърдечно-съдови заболявания.

3.  Широко разпространение на рисковите фак-
тори за ПМ: исхемична болест на сърцето, арте-
риална хипертония, клапна сърдечна болест, кар-
диомиопатии, хронична сърдечна недостатъчност 
(ХСН), захарен диабет, обезитет, тиреотоксикоза, 
белодробен тромбоемболизъм, сънна апнея, сър-
дечна хирургия.

4. Подобреното лечение на пациентите с остър 
коронарен синдром (ОКС), което води до увелича-
ване на преживяемостта, респективно повишаване 
на възрастта и на случаите с левокамерна (ЛК) дис-
функция – основен предразполагащ фактор за ПМ.

Във Фрамингамското проучване (38-годишно 
проследяване на лица от 55 до 94 год.) се изтъкват 
сърдечните заболявания с най-важно значение за 
развитие на ПМ: 

– миокарден инфаркт (основно при мъже – OR 
1.4, p < 0.05);

– клапна сърдечна болест (при мъже – OR 1.8, 
p < 0.01, и особено при жени – OR 3.4, p < 0.001) и 

– хронична сърдечна недостатъчност (мъже – 
OR 4.5, p < 0.001, и жени – OR 5.9, p < 001) [7]. 

Основните ехокардиографски показатели, пред-
сказващи поява на ПМ във Framingham Heart Study, 
са [8]:

– размерът на лявото предсърдие (ЛП): с все-
ки 5 mm разширяване на ЛП рискът от ПМ нараства 
с 39%;

– фракцията на скъсяване на лява камера: 
понижаването ú с 5% е свързано с увеличаване на 
риска от ПМ с 34% и 

– хипертрофията на ЛК миокард: задебелява-
нето на ЛК стена с 4 mm повишава с 28% риска от 
ПМ. 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 
В последните Препоръки за поведение при ПМ 

(Guidelines) от 2010 г. се посочва, че наличието на 
ПМ: повишава сигнификантно риска от мозъчен 
инсулт (вкл. хеморагичен), удвоява риска от смърт, 
увеличава значително броя на хоспитализациите и 
влошава качеството на живот на пациентите [15]. 
Трябва да се отбележи, че по-голямата част от кли-
ничните фактори, свързани с повишен риск от ин-
султ и тромбоемболизъм при ПМ, представляват и 
рискови фактори за тежко кървене при пациенти с 
ПМ, например: възраст > 75 год., предшестващ ин-
султ или транзиторна исхемична атака (ТИА), жен-
ски пол, неконтролирана хипертония, бъбречна не-
достатъчност (III-V стадий) [15].

Резултатите от различни проучвания показват, 
че ПМ е свързано с 5 пъти по-висок риск от мозъчен 
инсулт [31] и удвоява риска от инсулт след отстра-
няване на влиянието на другите рискови фактори 
[12, 13]. Без профилактично лечение, всяка година 
приблизително 1 от 20 пациенти с ПМ (5%) ще по-
лучи инсулт [29]. Ако се включат епизодите на TИA 
и клинично “тихите” инсулти, честотата на случаите 
с мозъчна исхемия, дължаща се на неклапно ПМ, 
надвишава 7% годишно [4]. ПМ е свързано с почти 
1/3 от всички инсулти и е основната причина за ем-
боличен инсулт [8, 16]. 

По данни от Датския национален регистър (22-го-
дишно проследяване на повече от 75 000 пациенти) 
честотата на инсулт при пациентите с ПМ нараства 
с възрастта, като тази зависимост за периода 45-
80 години има почти линеен характер [11]. От друга 
страна, болните с ПМ са с повишен риск от повто-
рен инсулт, а увеличеният риск от смърт след инсулт 
при ПМ персистира до 8 години след инцидента [22]. 
Особено внимание заслужава фактът, че рискът от 
мозъчен инсулт при асимптомно или пароксизмално 
ПМ е сравним с този при постоянно ПМ [9, 17], което 
поставя въпроса за адекватна антикоагулантна про-
филактика при всички типове ПМ (фиг. 2).

Фиг. 2. Рискът от инсулт при асимптомно и пароксиз-
мално ПМ е сравним с този при постоянно ПМ 
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РАЗХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕДСЪРДНО 
МЪЖДЕНЕ И СВЪРЗАН С НЕГО МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
Съществуват достатъчно доказателства, че 

осигурителните системи в индустриално развитите 
страни имат значителни разходи за ПМ. Например 
общите годишни разходи за лечение на ПМ в САЩ 
за 2001 г. са били US $ 6.65 млрд., включващи: 350 
000 хоспитализации, 276 000 посещения в спешно 
отделение и 234 000 извънболнични визити. Тряб-
ва да се отбележи, че най-голям дял заемат пре-
ките и непреките разходи в болничните заведения, 
съответно 44% и 29%. Амбулаторните разходи са 
били 23%, а за медикаменти – само 4% [5]. Сред-
ногодишните разходи на пациент с ПМ в САЩ са 
около US $ 4000-5000, като цената нараства с броя 
на рецидивите на ПМ [21].

По данни от EuroHeart Survey (2003-2004 г.) раз-
ходите за ПМ в Eвропейския съюз са около € 6.2 
млрд. всяка година [28], като има разлики между от-
делните страни:

– € 3209 на пациент/година с ПМ във Франция 
(от тях за хоспитализации – 52%, за медикаменти – 
23%, и консултации – 9%) [21]; 

– € 827 – в Германия (за свързани с ПМ хoспи-
тализации – 44%) [23]; 

– € 680 – в Обединеното кралство (почти 1% от 
общия бюджет на National Health Service за 2000 г.) 
[32]. 

Най-високи са разходите за хоспитализации при 
свързан с ПМ мозъчен инсулт (46% от всички директ-
ни разходи), за рехоспитализации през първата годи-
на след инсулта – 12%, за болнична рехабилитация 
– 13%, за сестрински грижи след дехоспитализация-
та – 10%, за медикаменти – 7% [3] (фиг. 3).

ПРОГНОЗА НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ 
Регистърът GRACE (Global Registry of Acute 

Coronary Events) включва пациенти с ОКС със и 
без ST-елевация от около 100 болници в 14 страни 
от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и 
Нова Зеландия. Според данните от този регистър 
новопоявилото се ПМ при пациенти с ОКС е свър-
зано с повишен риск от сериозни клинични събития 
в болничния период: белодробен оток, сърдечен 
арест, шок, мозъчен инсулт и голямо кървене. Още 
повече при тази група пациенти след появата на ПМ 
се наблюдава около 1.7 пъти нарастване на общата 
смъртност [24]. Заслужават внимание и данните от 
Krakow Registry of Acute Coronary Syndromes, спо-
ред които новопоявилото се ПМ при болни с ОКС, 
лекувани консервативно, се асоциира със значи-
телно по-висока вътреболнична смъртност (33.3%) 
спрямо тези без ПМ (8.1%, p < 0.001) [7]. 

На последния Европейски конгрес по кардиоло-
гия в Париж през август 2011 г. бяха представени 
данни от немския STAR Registry, които показват, че 

Рехоспитализация - 
12%

Хоспитализация - 
46%

Транспорт
Помощни 

модификации в  
дома - 5%

Медикаменти - 7%

Визити при лекари

Сестрински грижи - 
10%

Болнична 
рехабилитация - 

13%

Извънболнична 
рехабилитация

Преки разходи до една година след инсулт (% от всички директни разходи)*

*Data analyzed as part of Berlin Acute Stroke Study, Brüggenjürgen, B. et al. Value Health, 10, 1007, 137-143
Фиг. 3. Най-високи са разходите за хоспитализация при свързан с ПМ инсулт
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наличието на ПМ практически удвоява 5-годишната 
смъртност на пациенти с доказана коронарна бо-
лест и стабилна стенокардия в сравнение с тези без 
ПМ (фиг. 4) [14]. Още повече, Kaplan Meier кривите 
за 5-годишна преживяемост на двете проследявани 
групи се разделят твърде рано (след първите 3-4 
месеца). Анализът на показателите, влияещи върху 
5-годишната смъртност при стабилна стенокардия в 
същия регистър, установява, че ПМ се нарежда мно-
го близо по значимост до фактори с доказана пред-
сказваща стойност, напр. захарния диабет [14].

Още във Фрамингамското проучване ПМ и ХСН 
се разглеждат като „опасната двойка”, тъй като ре-
зултатите ясно показват не само значимо нараст-
ване с годините на кумулативната честота на ПМ 
при болните с ХСН, но и непрекъснато увеличава-
не на честотата на ХСН при пациентите с ПМ. Ос-
вен това наличието на ПМ повишава смъртността 
при мъже 1.6 пъти (p < 0.01), а при жени – 2.7 пъти 
(p < 0.0001) [33] (фиг. 5). По-късни проучвания отно-
во доказват, че ПМ намалява сигнификантно пре-
живяемостта при ХСН в сравнение с пациентите 
в синусов ритъм, а така също, че ПМ е независим 
рисков фактор за увеличаване на общата смърт-
ност при ХСН (фиг. 6) [6].

Интересни са резултатите от CHARM Study при 
пациенти с ПМ и ХСН със запазена фракция на из-
тласкване (ФИ). Те показват, че наличието на ПМ 
при включване в проучването е свързано със зна-
чимо скъсяване на времето до хоспитализация по 
повод изостряне на ХСН или настъпване на сърдеч-
но-съдова смърт (p < 0.001) [26] (фиг. 7).

Фиг. 4. Стабилна стенокардия – 5-годишна смъртност 
при ПМ по данни от STAR Registry

В AF-CHF trial се проследява като първична 
крайна цел смъртността по сърдечно-съдова причи-
на при пациенти с ПМ и систолна ХСН (средна ФИ 
27%), разпределени в две групи – с контрол на си-
нусов ритъм и контрол на сърдечната честота (СЧ). 
Резултатите показват съизмерима преживяемост с 
прилагане на двете терапевтични стратегии. Въз-
можни обяснения за това според изследователите 
са: 1) ПМ е само маркер за по-лоша прогноза, без 
да има независим ефект върху клиничния изход; 
2) лекарственият контрол на ритъма не гарантира 
поддържане на траен синусов ритъм; 3) токсичност 
на антиаритмичните медикаменти [30]. В AFFIRM 
trial също се установява липса на сигнификантна 
разлика в смъртността между групите с контрол на 
ритъма и с контрол на СЧ (дори има лека тенден-
ция за по-висока 5-годишна обща смъртност при 
болните с контрол на ритъма, p = 0.08). Според дан-
ните от подгруповия анализ в AFFIRM стратегията 
контрол на СЧ е свързана с по-ниска смъртност при 

 
 

 

  

  
  

  
 

 

Фиг. 5. ХСН и ПМ – опасна двойка
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пациентите на възраст > 65 години, тези с коронар-
на болест, с артериална хипертония и без застойна 
ХСН [33]. 

 ПМ при ХСН – независим рисков фактор 

 

 

Фиг. 6. SOLVD – мултивариантен анализ

ПМ при ХСН със запазена ФИ

Olsson, L. G. et al. JACC, 2006, 47, 1997-2004

Фиг. 7. CHARM – време до сърдечно-съдова смърт 
или хоспитализация за ХСН

ИЗВОДИ

1. Честотата на ПМ непрекъснато нараства. 
2. ПМ е свързано с 5-кратно увеличаване на 

риска от инсулт и е причина за почти 1/3 от всички 
инсулти. 

3. Рискът от инсулт персистира не само при по-
стоянно, но и при асимптомно, и при пароксизмал-
но ПМ. 

4. Основните фактори, повишаващи риска от 
емболичен инсулт, са: предшестващ инсулт или 
ТИА; напреднала възраст; хронична сърдечна не-
достатъчност; ревматична КСБ или клапна протеза; 
артериална хипертония; захарен диабет.

5. Лечението на ПМ и неговите усложнения е с 
висока цена – около € 6 млрд. всяка година. Най-го-

леми са разходите за болнично лечение при свър-
зан с ПМ мозъчен инсулт. 

6. Появата на ПМ значимо намалява преживя-
емостта при пациенти с остър коронарен синдром, 
стабилна стенокардия и ХСН (включително със за-
пазена ФИ).
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

ОБЗОРИ
REVIEWS

ПМ е най-често срещаната аритмия в ежед-
невната клинична практика. Среща се при 1/3 от 
всички хоспитализирани болни в кардиологичните 
отделения. Изчислено е, че 2.3 млн. американци и 
4.5 млн. европейци страдат от пристъпно или пер-
манентно ПМ, това прави общо около 4% от цялото 
население на земята. Честотата в общата попула-
ция варира между 0.4-1%, като има тенденция да 

се увеличава с напредване на възрастта [6, 11]. ПМ 
е много важен фактор, определящ появата на зна-
чима заболяемост и смъртност в общата попула-
ция. ПМ е рядко срещано заболяване при децата, с 
изключение на случаите след коригирани вродени 
пороци. При младите индивиди до 40-годишна въз-
раст честотата на ПМ е под 0.5%, а при лицата на 
80 и повече години – между 9% и 15%, според раз-

ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ. ВИДОВЕ 
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

М. Стоянов
Национална кардиологична блоница – София

ELECTROPHISIOLOGY MECHANISMS OF ATRIAL FIBRILLATION. TYPES OF ATRIAL 
FIBRILLATION

M. Stoyanov
National Heart Hospital – Sofi a

Peзюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е най-честата клинична аритмия. От нея страдат около 4% от населението на земята. За-
боляването е полиетиологично. Механизмът на предсърдното мъждене не е напълно изяснен. Разработени са редица 
хипотези, целящи да обяснят електрофизиологичните аспекти на това заболяване. Според съвременните представи са 
налице три основни концепции за механизма на ПМ. Това са: 1) наличието на множество кръжащи вълни на възбуждение, 
водещи до поява на аритмията; 2) наличие на единична доминираща кръжаща вълна, от която произлизат малки дъщерни 
вълни, и 3) наличие на бързо функциониращо огнище на възбуждение с фибрилаторна проводимост. Налице са много 
класификации на ПМ. Най-широко разпространена в ежедневната практика е клиничната класификация. Според нея се 
разграничават пет различни типа ПМ. Това са: 1) диагностицирано за първи път ПМ; 2) парокзизмално ПМ; 3) персистира-
що; 4) дълготрайно персититращо и 5) перманентно ПМ. 

Ключови думи: предсърдно мъждене, електрофизиологичен механизъм, диагностицирано за първи път ПМ, пароксизмално, персисти-
ращо, дълготрайно персистиращо и перманентно ПМ
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личните източници [3]. Това се обяснява със заста-
ряване на населението на земята, както и с увели-
чаване на преживяемостта на хората, страдащи от 
тежки заболявания – сърдечно-съдови, онкологич-
ни, белодробни и др. [11]. От ПМ страдат по-често 
мъжете. Характерна е асоциацията на ПМ с тежки 
придружаващи заболявания, като артериална хи-
пертония, клапни заболявания, исхемична болест 
на сърцето, вродени сърдечни малформации и др. 
Това определя ПМ като полиетиологично заболява-
не. По-голямата честота на тази тахиаритмия при 
определени, сериозни, сърдечно-съдови заболява-
ния е свързана с промените, които настъпват в ре-
зултат на тях в предсърдния миокард. Тези промени 
са увеличаване на предсърдните размери, наличие 
на възпаление, хипертрофия, исхемия. В резултат 
настъпва фиброза и отлагане на различни субстан-
ции в предсърдните стени. 

В етиологичния спектър на ПМ влизат редица 
сърдечни и несърдечни групи от заболявания. Към 
първата група заболявания, допринасящи за поя-
ва на тази тахиаритмия, се отнасят тези, които са 
свързани с прогресиращо разширяване и хипертро-
фия на предсърдията. Това могат да бъдат забо-
лявания, засягащи клапния апарат на сърцето или 
засягащи предилекционно миокарда, които от своя 
страна се делят на първични и вторични, довежда-
щи до систолна или диастолна дисфункция и СН. 
Други заболявания могат да бъдат системната и 
пулмоналната хипертония, водещи до хипертрофия 
на камерния миокард. Интракардиалните тумори и 
тромбозите също могат да доведат до увеличаване 
размерите на предсърдията, както и редица бело-
дробни заболявания и белодробния тромбоемоли-
зъм. 

Друга група заболявания, влизащи в етиоло-
гичния спектър на ПМ, са състоянията, водещи до 
исхемия на пердсърдията, каквато се наблюдава 
при различните форми на исхемичната болест на 
сърцето. Възпалителните и инфилтративните за-
болявания също са свързани с по-голяма честота 
на ПМ. Такива могат да бъдат различните видове 
перикардити и миокардити, амилоидозата, систем-
ния лупус еритематодес и др. Възрастовите изме-
нения, като отлагане на различни видове фибринни 
и амилоидни материи, настъпващи в предсърдния 
миокард, също могат да бъдат предпоставка за изя-
ва на ПМ. Някои интоксикации могат да доведат до 
остра изява на тази тахиаритмия. От тях най-чести 
са интоксикациите с алкохол, както и с СО и други 
отровни газове. Значение за индукция и поддър-
жане на тази аритмия има и състоянието на цен-
тралната и периферната нервна система, особено 
състояния, обуславящи повишена симпатикусова и 
парасимпатикусова активност. Повишена активност 

на симпатикуса е характерна за хипертиреоидизма, 
при извършване на физически усилия, феохромо-
цитом, при безпокойство, при прием на алкохол и 
кофеинови напитки, прием на симпатикомиметици 
като теофилин и др., при пулмонална емболия, при 
болни със СН и след големи оперативни интер-
венции. Повишена парасимпатикусова функция е 
налице по време на сън и при прием на някои ме-
дикаменти, какъвто е например дигоксинът. Други 
по-редки етиологични причини за ПМ могат да бъ-
дат първичните и метастатичните туморни заболя-
вания на сърцето, както и такива в непосредствена 
близост до предсърдните стени. Вродените сър-
дечни заболявания също се свързват с по-висока 
честота на изява на ПМ. Това са различните видове 
предсърдни септални дефекти, аномалията на Еб-
щайн, персистиращ дуктус артериозус и др. ПМ е 
много често срещана аритмия, особено при деца, 
претърпели оперативна корекция на различни ви-
дове вродени сърдечни малформации. Най-често 
е характерна за тези след операция по повод тет-
ралогия на Фало, след корекция на различните ви-
дове камерни септални дефекти, транспозиция на 
големите артериални съдове и др. ПМ може да има 
и неврогенна етиология, особено често срещано е 
при субарахноидални кръвоизливи и при нехемо-
рагични инсулти. Среща се също така и при някои 
проводни нарушения на сърцето, например болест-
та на синусовия възел, различни нарушения на про-
веждането през АV възела и др. През последните 
години усилията на изследователите се насочиха 
към установяване на фамилността и разкриване на 
генетичните аспекти на ПМ. В резултат на това се 
доказаха множество гени и техните мутации, свър-
зани с изява на тази тахиаритмия. И не на послед-
но място в етиологичния спектър на ПМ е и т.нар. 
„lone”, или идиопатично ПМ, особено характерно 
за млади и здрави индивиди. Неговата честота се 
движи в границите 20-30% и тенденцията, която 
показва през последните години, е тази честота да 
нараства, което е още една важна пречка за ефек-
тивното лечение на това заболяване [3, 7].

 За да се индуцира и поддържа съществува-
нето на ПМ, е необходимо наличието на два вида 
фактори. Това са фактори, иницииращи ПМ, наре-
чени тригери, и фактори, които определят същест-
вуването на ПМ [14]. В популацията тези две групи 
фактори са различно застъпени и представени. На-
пример при хората с пристъпно, самопрекъсващо 
се ПМ по-застъпени са тригерните фактори, дока-
то при перманентно ПМ – факторите, поддържа-
щи аритмия. Също така е налице и припокриване 
между тези фактори. Например при пациентите с 
пристъпно ПМ са налице известни определени ек-
топични огнища, иницииращи тахиаритмията, но те 
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не могат да бъдат открити при всички ппациенти от 
тази група. Тригерите или тригерните фактори от 
своя страна биват два вида – фокални тригери и 
фокални тахикардии. Фокалните тригери, най-често 
срещани при 90% от случаите, са предсърдните ек-
страсистоли с произход от пулмоналните вени (фиг. 
1). Тяхната поява се определя от наличието на оп-
ределени структурни и морфологични особености в 
анатомията на белодробните вени [14]. Други, по-
рядко срещани тригери, могат да бъдат екстрасис-
толи, произхождащи от горната или долната празна 
вена [4, 5], коронарния синус, лигамента на Мар-
шал, при симпатикусова и парасимпатикусова сти-
мулация [14]. Брадикардията сама по себе си също 
може да бъде тригер на ПМ, както и състояния, 
довеждащи до остро настъпило преразтежение на 
предсърдията. Тригерните фокуси могат да бъдат 
локализирани и в самата предсърдна стена, както и 
да произхождат от областта на криста терминалис. 

Към фокалните тахикардии, които могат да ини-
циират ПМ, се отнасят предсърдното трептене, ня-
кои надкамерни тахикардии, особено ортодромните 
атриовентрикулни тахикардии (AVRT), в която е на-
лице байпасираща АV възела допълнителна про-
водна връзка [14] (фиг. 2). Други такива тахикардии 
са антриовентрикуларната нодална риентри тахи-
кардия, някои предсърдни тахикардии и т.н. 

След индуцирането на ПМ то може да същест-
вува за кратко време и да се прекъсне. Това опре-
деля необходимостта от наличието на определени 
фактори, които да поддържат съществуването на 
ПМ. От една страна, такива поддържащи фактори 
могат да бъдат т.нар. „focal drivers”, или фокални 
драйвери. Това са тези фактори, които са тригери-
рали и инициирали появата на ПМ, които функци-
онират постоянно. Те действат като своеобразен 
двигател и осигуряват по този начин персистира-
нето и проддържането на аритмията. Друга група 
от състояния, допринасящи за поддържане на ПМ, 
са определени електрофизиологични и структурни 
промени, които настъпват в предсърдията [14]. Ос-
новно това са изявата на предсърдна дилатация 
и скъсяването на акционния потенциал на пред-
сърдията. В опитни модели с животни е доказано 
наличието на определени структурни промени, 
които настъпват в предсърдния миокард [8]. Това 
са увеличаване на размера на кардиомиоцитите, 
наличие на промени в клетъчната им структура, 
които са свързани със загуба на миофибрили, нат-
рупване на гликоген, промяна във формата и раз-
мерите на митохондриите, редуциране на свърз-
ващия белтък, конексин 40 (фиг. 3), фрагментация 
на саркоплазматичния ретикулум и дисперсия на 
ядрения хроматин (фиг. 4).

Фиг. 1. ПМ, индуцирано от мономорфни предсърдни екстрасистоли с произход от дясната горна белодробна 
вена. Показани са две предсърдни екстрасистоли с къс куплиращ интервал, попадащи върху Т-вълната. Втората 
предсърдна екстрасистола тригерира предсърдното мъждене [14]

Фиг. 2. ПМ, индуцирано от ортодромна АVRT [14]
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Фиг. 3. Имунофлуоресцентна микроскопия за наличие 
на свързващия белтък конексин 40. Вижда се почти 
пълна липса на този белтък при наличие на ПМ [8]

Фиг. 4. Светлинномикроскопски препарат от предсър-
ден миокард. При наличие на ПМ е налице уголемя-
ване на размерите на клетките, в тях се наблюдава 
миолиза и увеличено отлагане на гликоген [8]

Разработени са множество теории, хипотези и 
модели за електрофизиологичния механизъм на 
ПМ. Една част от тях са доказани в провеждани 
опити с животни, а други остават само теоретич-
но обосновани. Обобощавайки резултатите от тях, 
може да се направи изводът, че ПМ има множест-
вен механизъм. 

 Най-общо ПМ може да се инициира от единич-
ни или множествени източници [2].

Важна особеност за случаите, при които ПМ се 
провокира от единствен източник, е, че елиминира-
нето на източника води до прекъсването му.

През 1907 г. Winterberg изказва хипотезата, че 
ПМ е резултат от наличието на бързопровеждащ ав-
томатичен фокус (фиг. 5). По-късно Мое и Abildskov 
създават модел на ПМ, индуцирано от приложение 
на субстанция, наречена аконитин [2]. При инжек-
тиране на тази субстанция в ухото на експеримен-
тален препарат от животинско сърце се индуцира 

първоначално предсърдно трептене, което дегене-
рира впоследствие в ПМ. При клампиране на място-
то, където е приложен аконитинът, ПМ се прекъсва 
(фиг. 6). Този опит потвърждава предположението, 
изказано от Winterberg. В този случай ПМ е резул-
тат от действието на ектопичен фокус, който функ-
ционира толкова бързо, че предсърдието не може 
да го следва в съотношение 1:1, т.е. налице е т.нар. 
фибрилаторна проводимост. Клиничните опити са 
доказали, че такива огнища може да има на грани-
цата на белодробните вени с лявото предсърдие. 
На тези места се намират островчета от кардиоми-
оцити, които могат да функционират като ектопични 
фокуси с фибрилаторна активност.

Фиг. 5. Схематично представяне на ектопичен фокус, 
разположен в близост до устията на белодробните 
вени в лявото предсърдие, който индуцира ПМ [2]

Фиг. 6. Схематично представяне на опита на Moe и 
Abildskov [2]

Втората хипотеза е свързана с наличието на 
стабилен макрориентри кръг на възбуждение с къс 
базален цикъл и обособен анатомичен или функ-
ционален път. Този високочестотен риентри меха-
низъм довежда до фибрилаторна проводимост в 
останалата част от предсърдията. Такъв кръг може 
да се поддържа единствено само по задната стена 
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на лявото предсърдие. Прекъсването на кръжащия 
стабилен макрориентри кръг довежда до прекъсва-
не на ПМ. Това е теорията за т.нар. „майчина въл-
на”, или „ майчин кръг”, или „мother wave”/„mother 
circuit” [2] (фиг. 7).

Фиг. 7. Схематично представяне на т.нар. „майчина въл-
на/кръг” по задната стена на лявото предсърдие [2]

Също така ПМ може да бъде поддържано и от 
стабилен микрориентри кръг, функциониращ с мно-
го висока честота. Това е теорията за високочестот-
ния микрориентри кръг на възбуждение с излизащи 
от него малки дъщерни вълни, или т.нар. фиксиран 
ротор (fi xed rotor) [2] (фиг. 8, 9).

Фиг. 8. Схематично представяне на теорията за фик-
сирания ротор [2]

Теорията за движещия се ротор е свързана с 
наличието на стабилен микрориентри кръг на въз-
буждение с малки дъщерни вълни, който се движи в 
миокардната тъкан, а не е фиксиран на едно място 
(фиг. 10). Това е теорията за т.нар. „moving rotor”. 
Роторите могат да имат предпочитаеми места на 
локализация, определящи се от редица анатомични 
и функционални особености на предсърдието [2].

Фиг. 9. Три типа стабилни микрориентри кръгове, ин-
дуциращи ПМ. Под всяка фигура е отразена дължина-
та на вълната на кръга в милисекунди [10]

Фиг. 10. Схематично представяне на теорията за дви-
жещия се ротор. С пунктирана линия е маркиран пъ-
тят на движение на микрориентния кръг

Към втората група теории, имащи за цел да из-
яснят елекрофизиологичния механизъм на ПМ, се 
отнасят тези, които предполагат наличието на мно-
жествени източници за ПМ.

Към тях спада теорията за наличието на множес-
тво от фокуси на ПМ [2]. Тези огнища може да са 
пръснати на различни места в предсърдията и пре-
махването на едно от тях не прекъсва ПМ (фиг. 11).

Фиг. 11. Схема, представяща теорията за множестве-
ните фокуси, индуциращи ПМ [2]
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Втората теория от тази група е за наличието 
на множество от риентри кръгове, локализирани в 
предсърдната тъкан [2]. Тези кръгове могат да са с 
обособен анатомичен или функционален път. Поне-
же са множество от кръгове, те не могат да поддър-
жат ПМ за дълго време (фиг. 12).

Фиг. 12. Схема на теорията за многобройните риентри 
кръгове [2]

Многовълновата теория е най-широко разпрос-
транена и най-точно описва механизма на ПМ. Тя 
е създадена от Мое и Abildskov и експериментално 
потвърдена от Allessie [2]. Според нея предсърдия-
та се активират от множество малки вълни, между 
4-6 на брой, движещи се едновременно в предсър-
дията. Пътят на тези вълни е детерминиран от ана-
томичните и електрофизиологичните особености на 
предсърдията (фиг. 13). Стабилността на ПМ в този 
случай се определя от броя на тези малки вълни. 
Колкото по-къси са вълните, толкова по-голям брой 
ще бъдат и толкова по-малко вероятно е ПМ да се 
прекъсне. По този начин действат антиаритмичните 
медикаменти от клас III. Те увеличават дължината 
на тези вълни и довеждат до прекъсване на ПМ.

Фиг. 13. Схематично представяне на многовълновата 
теория, създадена от Мое и Abildskov и експеримен-
тално потвърдена от Allessie [2]

Комбинираната теория обединява горните ня-
колко хипотези. Тя произхожда от факта, че няколко 
механизъма могат да бъдат налице едновременно, 
при един и същ индивид с ПМ. Тази теория предпо-
лага наличието на бързо функциониращи ектопич-
ни фокуси едновременно с наличието на множество 
кръжащи риентри малки вълни [2]. Такъв е вероят-
ният механизъм при пациент с чести рецидиви на 
ПМ или перманентно ПМ (фиг. 14).

Фиг. 14. Схема, отразяваща комбинираната теория 
за ПМ. Налице са фокални източници, с много бързи 
проводни свойства [2]

Автономната нервна система, в частност вагу-
совите нерви, играят важна рола в индуцирането 
и поддържането на ПМ. Още през 1897 г. Knoll на-
блюдава, че ПМ често се индуцира при продължи-
телна вагална стимулация при опити със зайци и 
кучета. През 1915 г. Rothberger и Winterberg демон-
стрират, че при продължителна стимулация на ва-
гусовия нерв на здрави кучешки сърца лесно може 
да възникне ПМ [2]. Моделът е представен на фиг. 
15. Когато тригерът на ПМ аконитин е премахнат 
чрез клампиране на ухото на лявото предсърдие, 
ПМ продължава да съществува при наличие на по-
стоянна стимулация на вагусовия нерв. Изводът, че 
вагалната стимулация има значение за поддържа-
нето на ПМ, се доказва от факта, че след преуста-
новяването на стимулацията ПМ спира. Индукция 
на ПМ чрез стимулация на нервус вагус или чрез 
приложение на холинергични медикаменти се обяс-
нява със скъсяването на предсърдния рефрактерен 
период и вероятно чрез увеличаване на простран-
ствената дисперсност на рефрактерността. В слу-
чай, че екстрасистола навлезе в район с удължена 
рефрактерност, провеждането ще се блокира, а при 
наличие на скъсен рефрактерен период провежда-
нето ще се разпространи [2, 13].
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Фиг. 15. Схема, илюстрираща значението на вагусо-
вия тонус за поддържане на ПМ [2] 

Не на последно място, значение в механизма на 
ПМ има и генетичната предиспозиция. През послед-
ните години се идентифицираха множество гени и 
мутации, отговорни за появата на ПМ. Определени 
наследствени синдроми, като синдром на Brugada, 
long QT, short QT синдром, наследствените форми 
на хипертрофичната кардиомиопатия, WPW синд-
ром и др., са свързани с по-честа изява на ПМ. Нас-
коро се установи, че мутацията в гена PRKAG, ко-
ето предопределя изява на абнормна хипертрофия 
на ЛК, е свързано и с по-честа изява на ПМ. Това 
важи и за мутации, настъпващи в гените, кодира-
щи натриуретичните пептиди, както и в гена SCN5A 
– кодиращ натриеви канали в сърцето и в гените, 
кодиращи калиевите канали. Мутациите в гените 
PITX2 и ZFHX3 са свързани с повишена честота на 
изява на ПМ и кардиоемболични инсулти [12]. 

В наши дни най-много доказателства има за 
следните три вида електрофизиологични механиз-
ми на ПМ [3]:

1. Дължи се на наличието на множество движе-
щи се, кръжащи вълни на възбуждение.

2. Определя се от наличието на една домини-
раща кръжаща риентри вълна, от която произли-
зат малки дъщерни вълни – това е т.нар. теория за 
„майчиния кръг”, или „mother сircuit”.

3. Третият механизъм е свързан с наличието на 
бързо функциониращо автоматично огнище на въз-
буждение с фибрилаторна проводимост.

 Има много и различни, според избрания кри-
терий, класификации на ПМ. Най-широко разпрос-
транена в ежедневната практика е клиничната кла-
сификация. Според нея се различават 5 основни 
форми на ПМ, съобразно началото и продължител-
ността на аритмията [3] (фиг. 16).

 Всеки пациент, на който за първи път се ре-
гистрира и документира ПМ, се означава като диаг-
ностицирано за първи път ПМ, независимо от про-
дължителността на аритмията или симптомите.

 Пароксизмално е това ПМ, което прекъсва спон-
танно, най-често в рамките до 48 часа от неговото 

начало. Пароксизмалното ПМ може да продължи 
до 7 дни, но първите 48 часа са с голяма важност 
от клинична гледна точка. След тяхното изтичане 
вероятността за спонтанно прекъсване е малка и се 
налага включването на антикоагулант.

 Персистиращо е ПМ, продължаващо повече от 
7 дни, или налагащо кардиоверзио – медикаментоз-
но или електрическо.

Продължително персистиращо ПМ е това, кое-
то е с давност една или повече години и се взема 
решение за провеждане на лечение за контрол на 
честотата – „long-standing persistent AF”.

Перманентно ПМ е това, което се приема от 
пациента или лекаря за такова и следователно не 
се провежда лечение за контрол на ритъма. Ако се 
реши да се възстановява ритъмът, тогава аритмия-
та трябва да се прекатегоризира като продължител-
но персистиращо ПМ.

Фиг. 16. Клинична класификация на ПМ [3] 

Асимптомно протичащо ПМ – „silent AF”, може 
да се представи за първи път с усложненията на 
това заболяване – исхемичен мозъчен инсулт, та-
хикарднообусловена кардиомиопатия, или да бъде 
регистрирано на случайно осъществена електро-
кардиограма. Този вид аритмия може да се изяви и 
като някои от временните форми на ПМ [3].

 Предсърдното мъждене е социалнозначимо за-
боляване, свързано със значителна заболяемост, 
смъртност и инвалидизация. Според някои изследо-
ватели се очаква епидемия от ПМ през следващите 
години. Налице са все още множество неизяснени 
аспекти в електрофизиологичния му механизъм, 
както и в неговото пълноценно лечение и профи-
лактика, които ще бъдат приоритет на бъдещите 
проучвания и експерименти. Детайлното изучава-
не и разкриване на интимните механизми на това 
заболяване със сигурност ще доведе до промяна 
в подходите на лечение – медикаментозно и неме-
дикаментозно, което от своя страна ще доведе до 
разработване на нови или ревизиране на старите 
ръководства [1]. 

Първи диагностицира епизод на ПМ

Пароксизмално ПМ
(обикновено < 48 h)

Персистиращо ПМ
(изискващо КВ)

Персистиращо ПМ
(> 1 година)

Перманентно ПМ
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АНТИАРИТМИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ – ОБЩИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антиаритмичната фармакологична терапия, це-
ляща възстановяване на синусов ритъм, заема цен-
трално място при пациенти с предсърдно мъждене 
с продължителност под 48 часа, защото честотата 
на успешните медикаментозни конверсии спада 
драстично, когато пристъпът на ПМ се задържа за 
по-дълъг период. Антиаритмичните медикаменти 
традиционно се дефинират като мембраноактивни 
агенти, които модулират отварянето и затварянето 
на йонните канали, промяната във функцията на 
мембранни помпи или активатори, или блокери на 
мембранни рецептори. От електрофизиологична 

гледна точка тези лекарства увеличават рефрак-
терността на миокарда, намаляват скоростта на 
проводимост през него, блокират проводимостта 
във вулнерабилните места и намаляват честотата 
на автоматичните разряди. Комбинация от посоче-
ните благоприятни ефекти може да бъде постигна-
та при налична концентрация в увредените тъкани 
при нормално алкално-киселинно и електролитно 
равновесие и при определена подлежаща сърдеч-
на честота. При по-неблагоприятни условия, като 
по-висока лекарствена концентрация, сериозно 
подлежащо структурно сърдечно заболяване, при 
ниска сърдечна честота и значими отклонения в 
електролитния и алкално-киселинния баланс тези 
лекарствени средства не само губят антиаритмич-

АНТИАРИТМИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
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ANTI-ARRHYTHMIC REMEDIES IN ATRIAL FIBRILLATION DRUG THERAPY
A. Postadjian
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Резюме: Дебютът и клиничната изява при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) са многообразни и поставят специфични 
изисквания към избора на терапевтично поведение. Внезапното начало, продължителната и симптомна аритмия из-
искват спешно преустановяване, като състоянието на хемодинамиката предопределя избора между електрическо или 
медикаментозно кардиоверзио. При рекурентните епизоди на ПМ нуждата е от профилактична антиаритмична терапия 
с оглед намаляване честотата на рецидивите, докато перманентното ПМ често изисква единствено контрол на камер-
ната честота. Фармакологична терапия е показана във всяка от посочените ситуации, като различните антиаритмични 
агенти имат определени индикации в зависимост от вида на ПМ и целта на тяхната употреба. Ефикасността на тези 
агенти, особено в дългосрочен план, е субоптимална, като високата честота на наблюдавана проаритмия и екстракар-
диални странични ефекти често ограничават тяхното приложение. 
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ните си качества, но могат да се превърнат в про-
аритмични [1, 2, 12, 15, 24, 28, 35].

Теоретично идеалният антиаритмичен медика-
мент трябва безопасно (без да продуцира камерна 
проаритмия) и ефективно да преустановява прис-
тъпите на ПМ и да профилактира техния рецидив 
при пациенти със или без структурно сърдечно 
заболяване, да не упражнява негативен инотро-
пен ефект или да взаимодейства с провежданата 
антикоагулантна терапия. В допълнение е важно 
да контролира сърдечната честота (AV блокиращи 
свойства) при рекурентно ПМ, както и да има нис-
ка честота на екстракардиални странични ефекти. 
Независимо че наличните антиаритмични средства 
отговарят на една част от посочените критерии, в 
действителност никой от съществуващите агенти 
не е достатъчно ефективен/безопасен във всяка 
клинична ситуация (табл. 1).

В настоящия момент активно се разработват и 
са в експериментална фаза проучвания с нови анти-
аритмични медикаменти, включващи нови мултика-
нални блокери с подобрен профил на безопасност, 
както и специфични агенти, таргетиращи предсърд-
ната реполяризация по различни механиз ми. Счита 
се, че успоредно с подобрената базисна терапия 
– вкл. АСЕ, ARB, статини, омега-3 полиненасите-
ни мастни киселини, тези медикаменти биха имали 
предимства като потенциални нови терапевтични 
стратегии (фиг. 1).

АНТИАРИТМИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ, ПРЕПОРЪЧВАНИ 
ОТ ESC ЗА МЕДИКАМЕНТОЗНА КАРДИОВЕРЗИЯ 
ПРИ СКОРОШНО < 48 ЧАСА ПРЕДСЪРДНО 
МЪЖДЕНЕ

По принцип само медикаментите, които проме-
нят предсърдните електрофизиологични свойства, 
са полезни за прекъсване на предсърдно мъждене. 
Това до голяма степен ограничава избора на меди-
камент до няколко възможни опции и прави тради-
ционното разглеждане на антиаритмичните медика-
менти по V. Williams непрагматично. Интравенозно 
приложените верапамил, дигиталис, пропранолол, 
есмолол, метопролол забавят камерната често-
та, но не са полезни за прекъсване на предсърдно 
мъждене. Изключение от това правило е може би 
венозното приложение на бета-блокери при паци-
енти след сърдечна операция. Медикаментите и 
дозировките им, препоръчвани от ESC за фармако-
логична конверсия на синусов ритъм, са представе-
ни на табл. 2 [3, 16].

Флекаинид 
Флекаинидът е антиаритмичен медикамент 

от клас І С с много висока надкамерна и камерна 
антиаритмична активност [1, 2, 15, 16, 35]. Интра-
венозното приложение на флекаинид е ефективен 
метод за конвертиране на ПМ в синусов ритъм, като 
прегледът на литературата сочи конверсия при над 
50% (65-92%) при давност на предсърдно мъждене 

Таблица 1. Сравнение на антиаритмичните и сърдечно-съдовите ефекти на одобрените антиаритмични медика-
менти при предсърдно мъждене (по Savelieva) [28]

Медикамент Флекаинид Пропафенон Соталол Ибутилид Амиодарон

Начин на приложение i.v. и p.o. i.v. и p.o. i.v. и p.o. i.v. i.v. и p.o.

Непосредствена конверсия (%) 59-78 51-72 11-13 31-51а и 63-73b 44

Контрол на ритъма Да Да Да Не Да

Контрол на честотата Не Не Понякога се 
използва Не Понякога се 

използва

Ефикасност на задържане на 
синусов ритъм (%) 70-80 65-75 37-74 – 65

Нормално сърце І избор І избор ІІ избор Да ІІІ избор

Сърдечно заболяване Противопоказан Противопоказан І избор Да І избор

Инотропен ефект Отрицателен Отрицателен Неутрален Неутрален Неутрален

Взаимодействие с варфарин Не Не Не – Увеличава

Проаритмичен потенциал 1:1 
AV провеждане

1:1 
AV провеждане

Брадикардия, 
удължен QT 
и torsades

Удължен QT 
и torsades

Полиорганна 
токсичност

a При предсърдно мъждене; b При предсърдно трептене
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под 24 часа и средно време до конверсията 30 min. 
В настоящия момент редица фактори ограничават 
приложението на флекаинид единствено при паци-
енти без структурно сърдечно заболяване. На пър-
во място медикаментът потиска сърдечната сис-
толна функция, което е особено изразено при па-
циенти с предшестваща систолна дисфункция, като 
е отчетено понижаване на левокамерната фракция 
на изтласкване след интравенозно приложение на 

1 mg или перорален прием на 200-250 mg. На второ 
място флекаинид е с множество екстракардиални 
странични ефекти, като такива не се появяват само 
при около 20% от приемащите го. Като сравнител-
но чести се отбелязват затруднения в зрителната 
акомодация (47%), замаяност (42%), гадене (14%), 
главоболие (13%), тремор (8%) и др. В директен 
сравнителен анализ, включващ другите налични 
за тази индикация медикаменти (пропафенон, со-

Фиг. 1. Антиаритмични агенти (по Savelieva [28])

Таблица 2. Медикаменти и дози за фармакологична конверсия на скорошно ПМ

Медикамент Доза Последваща доза Рискове

Амиодарон 5 mg/kg i.v. за 
1 час 50 mg/h Флебит, хипотония, забавя камерната честота, забавена конверсия на 

ПМ в синусов ритъм

Флекаинид
2 mg/kg i.v. за 

10 min или 
200-300 mg p.o.

–
Неподходящ при структурно сърдечно заболяване; може да удължи 
QRS и оттам QT-интервала; може да увеличи камерната честота 
поради преход в предсърдно трептене и провеждане 1:1

Ибутилид 1 mg i.v. за 
10 min

1 mg i.v. за 10 min 
след изчакване 

10 min

Може да предизвика удължаване на QT-интервала и torsades de 
pointes; внимание за патологични T-U-вълни или удължаване на QT; 
забавя камерната честота

Пропафенон
2 mg/kg i.v. за 

10 min или 
450-600 mg p.o.

Неподходящ при структурно сърдечно заболяване; може да удължи 
QRS; леко забавя камерната честота, но може да увеличи камерната 
честота поради преход в предсърдно трептене и провеждане 1:1

Вернакалант 3 mg/kg i.v. за 
10 min

Втора инфузия 
2 mg/kg i.v. за 10 min 
след изчакване 15 min

Оценен само в клинични проучвания; одобрен отскоро

Нови и 
стари антиаритмични 

агенти

Клас
IAКлас

IІІ

Нови 
клас ІІІ агенти

Клас
IС

Нови 
лекарства
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талол, амиодарон, дронедарон), флекаинид е с 
най-висока честота на преустановяване на приема 
поради нежелани ефекти (OR 8.45) или сериозни 
нежелани ефекти (OR 10.36) [15]. От гледна точка 
на проаритмичния потенциал честотата на torsades 
de pointes е сравнително рядка, за разлика от отче-
тените брадиаритмии и преход в предсърдно треп-
тене с бърз камерен отговор поради 1:1 провежда-
не. Директният сравнителен анализ на честотата 
на проаритмия като цяло демонстрира най-висока 
честота при флекаинид (OR 6.77). Не трябва да 
бъдат пренебрегвани и редица лекарствени взаи-
модействия. Концентрациите на пропранолола и 
дигоксина може да се повишат при комбинирано 
приложение, и обратно – пропранолол, хинидин и 
амиодарон могат да повишат серумните концентра-
ции на флекаинид.

Пропафенон
Пропафенон e Na-канален блокер от клас І С, 

подобен на флекаинида [1, 2, 15, 16, 35]. Прегледът 
на литературата сочи сходна честота на конверси-
ята в синусов ритъм – 41-78% при средно време до 
конверсията от 30 минути до 2 часа. Трябва да бъде 
отбелязан фактът, че в повечето от проучванията 
ефикасността на медикамента е сравнена с плаце-
бо, а не с контролна терапия. Безспорно удобство 
е, че медикаментът е показан в две форми – интра-
венозна и перорална, при конверсия на скорошно 
ПМ. Пациентите, показани за перорална конверсия 
на ритъма, са тези симптоматични пациенти, които 
са с редки пароксизми (между един месечно и един 
годишно) и при които ефикасността и безопасността 
на медикамента е тествана при предходна хоспита-
лизация [4, 16]. По отношение на екстракардиални-
те странични ефекти, водещи са тези от ГИТ (гаде-
не, повръщане, диспепсия, констипация) – до 15%, 
замайване – 9%, метален вкус – 4%. При директно 
сравнение с останалите антиаритмични медика-
менти се отчита по-ниска честота на преустановя-
ване на приема (OR 2.00), както и по-ниска честота 
на сериозни странични ефекти (OR 2.12) при упот-

реба на пропафенон спрямо флекаинид и амиода-
рон [3]. По отношение на проаритмичния профил на 
медикамента се отчита сравнително ниска честота 
на torsades de pointes и камерно мъждене, като пре-
обладават проводните нарушения (депресия на SA-
възела, AV блок) и преход в предсърдно трептене с 
1:1 камерно провеждане, което прави наложителна 
употребата на AV блокиращ агент (бета-блокер) с 
оглед забавяне камерната честота преди започване 
на лечението с пропафенон. По подобие на флека-
инид медикаментът не трябва да бъде използван 
при пациенти със структурно сърдечно заболяване 
– ИБС, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъч-
ност – поради установената по-висока честота на 
проаритмия и смъртност. Пропафенонът може да 
повиши ефектите и нивото на дигоксина.

Ибутилид
Удължава реполяризацията чрез ефект върху 

бавния натриев ток, като ибутилид е смес от І С и ІІІ 
антиаритмичен медикамент [1, 2, 15, 16, 35]. Меди-
каментът е наличен само за интравенозна упореба, 
като ефикасността му за конверсия на скорошно < 
48 часа ПМ достига до 50% на 90-ата минута при 
средно време до конверсията около 30 min. В про-
ведените до момента проучвания медикаментът е 
по-ефективен в конверсията на предсърдно трепте-
не (честота на конверсията 65-80%), отколкото при 
ПМ. Ограничение на приложението му е наблюда-
ваното удължаване на QT-интервала и честата по-
ява на полиморфна камерна тахикардия. Медика-
ментът бързо се разпределя в тъканите и ефектът 
преминава в продължение на час. Удължаване на 
QT-интервала се проявява в началото на приложе-
нието на ибутилид и изчезва бързо. Честотата на 
TdP в клиничните опити е 4,3%, 1,7% продължи-
телна и 2,6% непродължителна форма, без да се 
отбелязва нарастване на времето за ресусцитация 
или честотата на смъртни случаи. При непродъл-
жителните форми благоприятен ефект е отчетен с 
интравенозно приложение на магнезий или време-
нен пейсмейкър, докато продължителната форма 

Таблица 3. Честота на преустановяване на лечението, преустановяване на лечението поради странични ефекти 
и проаритмия на отделните медикаменти по Freemantle [15]

Сравнение срещу 
плацебо

Преустановяване на 
лечението (OR)

Преустановяване поради 
странични ефекти (OR)

Сериозни странични 
ефекти (OR) Проаритмия (OR)

Флекаинид 2.92 8.45 10.36 6.60

Пропафенон 1.55 2.00 2.12 2.34

Соталол 0.91 2.06 1.77 2.21

Амиодарон 3.92 8.41 8.10 2.27

Дронедарон 1.23 1.63 1.22 1.46
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камерна тахикардия налага електрокардиоверзио. 
Важно е, че при ибутилид не причинява клинично 
важни странични хемодинамични ефекти дори при 
потисната ЛК функция.

Амиодарон
Това е може би най-широко използваният в све-

та антиаритмичен медикамент с оглед бързо преус-
тановяване на скорошно предсърдно мъждене [1, 2, 
15, 16, 35]. Публикуваните до момента данни сочат 
ясна връзка между време от началото на приложе-
нието до ефекта на медикамента. Така например 
в интервала 30 min – 3 часа от приложението в 5 
проучвания не се установява по-висока честота на 
конверсия в синусов ритъм спрямо плацебо, 1 про-
учване доказва по-висока честота на възстановен 
синусов ритъм. Подобни данни се получават и в 
интервала 8-12 час. Медикаментът води обаче до 
честота на конверсия в синусов ритъм 80-90% на 
24-тия час спрямо 40% в плацебо-групата, като ре-
зултатът се повтаря в повечето от публикуваните 
проучвания, дефиниращи този времеви интервал 
като успех на терапията. 

Посочените данни за клас І С медикаменти и 
амиодарон намират резултат и в едно от малкото 
сравнителни проучвания на Martinez-Marcos и сътр. 
при изследване на 150 пациенти с давност на ПМ 
< 48 часа (средна продължителност 6 часа), лип-
са на структурно сърдечно заболяване и липса на 
дилатирано ляво предсърдие (40 mm) в рамките 
на 720 min от началото на антиаритмичния меди-
камент [22]. Честота на конверсия се постига при 
90% при употреба на флекаинид, 72%  пропафенон 
и 64% амиодарон, като преимуществото на клас І 
С медикаменти е особено изразено в честотата на 
конверсията през първите 1-4 часа. Важен фактор, 
определящ широката употреба на амиодарон, е 
свързан с безопасността при остра миокардна исхе-
мия, структурно сърдечно заболяване, сърдечна не-
достатъчност със или без потисната левокамерна 
систолна функция. За съжаление твърде висока е 
честотата на екстракардиалните странични ефекти 
– хипотиреоидизъм (6%), хипертиреоидизъм (0,9-

2%), белодробна токсичност (до 17%), отлагане в 
корнеята (> 90%), фотосензитивност (25-75%), тре-
мор/атаксия (3-35%), хепатотоксичност, дефини-
рана като увеличаване на чернодробните ензими 
(15-30%), като преход в цироза се наблюдава в под 
3%. Всичко това предразполага към висока честота 
на преустановяване на приема поради странични 
ефекти (OR 8.41) или сериозни странични ефекти 
(OR 8.10), като по тези 2 показателя амиодарон 
отстъпва единствено на флекаинид [15]. Проарит-
мичният профил на медикамента е сравнително 
благоприятен, като отчитаната честота на TdP е 
под 1%, преобладава симптоматичната хипотония 
при интравенозно приложение и брадикардия. От 
лекарствените взаимодействия заслужава внима-
ние това с варфарин, дигоксин, симвастатин, което 
в повечето случаи налага намаляване на дозата на 
посочените медикаменти и мониториране за поява 
на странични ефекти.

Vernakalant
Сред новите медикаменти за конверсия на си-

нусов ритъм най-обещаващи са данни за приложе-
нието на Vernakalant. Медикаментът представлява 
K-Na блокер с ефект върху калиевите канали с 
ранно активиране и честотно зависимите натриеви 
канали. Първите данни за ефикасност при интраве-
нозно приложение са от Atrial Arrhythmia Conversion 
Trials (ACTs). Пациентите в ACT І, ІІІ и IV са с ПМ с 
давност между 3 часа и 45 дни, в ACT ІІ с ПМ между 
3 и 72 часа в рамките на 7 дни след АКБ или клапна 
реконструктивна хирургия [19, 26, 27, 33]. Медика-
ментът е приложен интравенозно като 10-минутна 
инфузия 3 mg/kg, като в ACT I, II, III ефективност-
та е оценена срещу плацебо, а ACT IV  е отворено 
проучване. При персистиране на ПМ след 15 min е 
приложена втора инфузия на Vernakalant 2 mg/kg. 
Първичната крайна точка е конверсия на синусов 
ритъм в рамките на 90 min от инфузията. Резулта-
тите от проучването сочат, че Vernakalant е значимо 
по-ефективен от плацебо в конверсията на синусов 
ритъм при давност на ритъмното нарушение под 7 
дни. Отчетената честота на конверсия в синусов ри-

Таблица 4. Проаритмичен профил на антиаритмичните медикаменти

Медикамент Torsade des pointes Камерно мъждене Камерна тахикардия Предсърдно 
трептене 1:1 Брадиаритмия

Флекаинид Рядко + ++ +++ ++

Пропафенон Рядко + ++ +++ ++

Соталол 2-5% + + + +++

Амиодарон < 1% + + + +++

Дронедарон Рядко + + + ++



А. Постаджиян24

тъм в ACT I и ІІІ е 51,5% и респективно 51,2% спрямо 
4 и 3,6% в плацебо-рамото. Честотата на конверсия 
в отвореното ACT IV е 50,9%. Vernakalant кардио-
вертира 47% от пациентите с постоперативно ПМ, 
включени в ACT ІІ, спрямо 14% в плацебо-групата 
(фиг. 2). Средното време до настъпване на конвер-
сия в отделните проучвания е 11, 12, 8 и 14 минути, 
като при болшинството пациенти (75-82%) ефектът 
е постигнат след първата интравенозна доза. Най-
висока ефикасност се отчита при давност на ПМ в 
рамките на 72 часа (70-80% честота на конверсия). 
Резултатите от програмата отчитат липса на доста-
тъчна ефикасност на Vernakalant при давност на ПМ 
повече от 7 дни, както и при пациенти с предсърдно 
трептене, като в тези групи успехът е между 8 и 9% 
и респективно 2,5-7% в отделните проучвания. Като 
страничен ефект се отчита удължаване на QT-ин-
тервала (QT > 500 ms при 24% от лекуваните спря-
мо 15% в плацебо-групата) при липса на отчетено 
повишение на TdP в рамките на 24 часа от инфузи-
ята. В трите рандомизирани проучвания 39 (5,3%) 
от 737 пациенти, лекувани с Vernakalant, демонс-
трират камерни аритмии в рамките на 2 часа след 
инфузията и още 69 (9,4%) пациенти между 2 и 24 
часа от инфузията. Съответстващата честота в пла-
цебо-групата е 6,3% и 13%. В повечето от случаите 
хипотония и непродължителна камерна тахикардия 
се наблюдават при пациентите със сърдечна недос-
татъчност. Най-честият страничен ефект от прило-
жението на медикамента е общо неразположение, 
кихане и гадене. Може би с най-голям интерес се 
очакваха данните от проучването AVRO, сравнява-
що ефикасността на Vernakalant спрямо амиода-
рон при конверсията в синусов ритъм в рамките на 
90 минути от приложението на медикаментите [7]. 
В проучването са включени пациенти със симпто-
матично ПМ с давност 3-48 часа, хемодинамично 
стабилни (САН 100-160 mm Hg), като мнозинството 

от пациентите са хипертоници (74%), малка част са 
с ИБС (19%), преживян инфаркт (10%) и сърдечна 
недостатъчност І-ІІ ФК по NYHA (17%). Конверсия в 
синусов ритъм в рамките на 90 min се постига при 
5,2% от пациентите, рандомизирани на амиодарон, 
спрямо 51,7% от тези на Vernakalant, като средното 
време за конверсия при респондерите е 11 min. Ме-
дикаментът е безопасен и добре толериран, като 
е регистриран един случай на непродължителна 
камерна тахикардия при липса на TdP, продължи-
телна камерна тахикардия, брадикардия или смърт, 
свързана с приема на лекарственото вещество. 

Посочените данни дават основание на Европейс-
ката агенция по лекарствата да даде индикация на 
медикамента за бърза конверсия на скорошно ПМ 
(< 7 дни за неоперирани, < 3 дни за оперирани бол-
ни). Независимо че Vernakalant  е само споменат в 
настоящите препоръки на ESC, посочените данни 
от сравнителни проучвания поставят медикамента 
като подходящ при пациенти с АХ, ИБС, стабилна 
NYHA І-ІІ ФК СН, както и в случаите с lone ПМ [16].

АНТИАРИТМИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА РЕЦИДИВИТЕ НА ПМ СЛЕД ЕЛЕКТРО-
КАРДИОВЕРЗИО

Известен е фактът, че повечето от рецидивите 
на ПМ настъпват през първия месец след електри-
ческо кардиоверзио [1, 2, 3, 15, 16, 34]. При някои 
случаи има пълна невъзможност да се възстанови 
синусов ритъм поради много висок предсърден де-
фибрилационен праг. Пълна шокова недостатъч-
ност и непосредствен рецидив (в рамките на 2 min 
от възстановяване на ритъма) настъпва при при-
близително 25% от пациентите, подложени на елек-
трокардиоверзио. Субакутни рецидиви (в рамките 
до 2 седмици) настъпват при същата пропорция па-
циенти – 25%. Наличните в литературата данни по-

Фиг. 2. Честота на конверсията в проучванията с Vernakalant
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казват, че започването на фармакологична терапия 
преди провеждане на електрокардиоверзио може 
да повиши непосредствения успех и да намали чес-
тотата на непосредствен рецидив на ПМ. Медика-
ментите, които са с доказана ефективност в това 
направление, са амиодарон, флекаинид, ибутилид, 
пропафенон, хинидин и соталол. Рискът от тяхната 
употреба включва възможността от парадоксално 
повишение на дефибрилационната прагова грани-
ца, ускоряване на камерната честота при употреба 
на І А и І С медикаменти и липса на AV нодален бло-
кер и появата на камерна проаритмия. Смята се, че 
самостоятелно бета-блокерите не могат да премах-
нат пълната електрошокова недостатъчност или да 
потиснат непосредствените рецидиви, но могат да 
намалят подострите рецидиви на ПМ. Това стои в 
основата на препоръката за потискане на подостри-
те рекуренции да бъдат използвани същите меди-
каменти (с изключение на ибутилид) в комбинация 
с бета-блокер.

Фиг. 3. Илюстративна схема за типове рецидив на ПМ 
след електрокардиоверзио по Van Gelder [34]

ДЪЛГОСРОЧЕН КОНТРОЛ НА РИТЪМА
Проведените през последните години широко-

мащабни клинични проучвания демонстрират по-
добряване на функционалния клас при избор на 
контрол на ритъма като терапевтична стратегия. За 
отбелязване е фактът, че нито един от двата подхо-
да – контрол на ритъма или контрол на сърдечната 
честота, няма превъзходство по отношение на ре-
дукцията на смъртността при пациенти с предсърд-
но мъждене [12, 16, 28, 32, 35]. Post hoc анализ на 
проучването AFFIRM установява насока към по-ви-
сока обща смъртност при пациентите с контрол на 
ритъма, която не достига статистическа значимост 
[8, 11, 31]. Независимо че в проучването се уста-
новява по-висока честота на TdP и брадикарден 
сърдечен арест при употребата на антиаритмични 
медикаменти, основната разлика произтича от не-

сърдечно-съдовата смъртност. Установяват се и 
независими предиктори за повишена смъртност – 
възраст, коронарна болест, СН, диабет, левокамер-
на дисфункция. Употребата на Warfarin (OR 0,47) и 
задържането на синусов ритъм (OR 0,54) подобря-
ват преживяемостта, като се отчита явен парадокс 
между задържането на синусов ритъм и медикамен-
тите, които се използват с тази цел – употребата на 
дигиталис (OR 1,50) и антиаритмични медикаменти 
(OR 1,4) е свързано с повишаване на смъртността 
(фиг. 4). Независимо че прецизните механизми за 
наблюдавания ефект не са точно изяснени, се пред-
полага, че успоредно с тежестта на подлежащото 
сърдечно заболяване значение имат и множеството 
странични ефекти от прилаганите антиаритмици.

Фиг. 4. Предиктори за смъртност в AFFIRM

Именно с оглед насочената употреба на антиа-
ритмични медикаменти за дългосрочен контрол на 
ритъма в последните ръководни правила на ESC по 
този проблем са изведени следните основни прин-
ципи [16]:

1. Основна цел на провежданата антиаритмич-
на терапия (AAD) е редукция на свързаните с ПМ 
симптоми. Контролът на сърдечния ритъм не отме-
ня и трябва да се прилага заедно с антикоагулант-
на профилактична терапия, контрол на сърдечната 
честота и на наличното подлежащо сърдечно забо-
ляване.

2. Ефикасността на AAD за задържане на СР е 
скромна.

3. Клинично успешната ААD терапия редуцира, 
а не премахва напълно появата на повторни епизо-
ди на ПМ.

4. Ако има неуспех с един медикамент, клинич-
но приемлив отговор може да бъде постигнат с друг 
агент.

5. Индуцираните от AAD проаритмия и екстра-
кардиални странични ефекти са чести.

6. Безопасността, а не ефикасността, е осно-
вен компонент в избора на AAD.

От гледна точка ефикасност, скорошен метаа-
нализ, обединяващ данните от 44 рандомизирани 
проучвания на различни класове антиаритмични 
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медикаменти срещу плацебо или липса на терапия, 
установява 67% редукция на риска от рекурентно 
предсърдно мъждене с цената на по-висока често-
та на преустановяване на приема поради проарит-
мия или екстракардиални странични ефекти [20]. 
Медикаментите, посочени в ръководните правила 
на ESC за дългосрочна употреба с клас І индика-
ции, са Amiodarone, Dronedarone, Propafenone, d,l-
Sotalol  и бета-блокери, като изборът между отдел-
ните агенти се определя в зависимост от подлежа-
щата сърдечна патология [16] (фиг. 5).

При пациенти с предсърдно мъждене и липса 
на сърдечно заболяване (lone AF) употребата на 
бета-блокер е логичен избор с оглед превенция-
та на рекурентното адренергично ПМ. При липса 
на достатъчна ефективност в съображение вли-
за употребата на Flecainide, Propafenone, Sotalol 
или Dronedarone. Наличното структурно сърдечно 
заболяване ограничава опциите за избор на ан-
тиаритмичен медикамент. Например при налична 
левокамерна хипертрофия употребата на Sotalol 
трябва да се избягва поради риск от проаритмия – 
TdP или брадикардия. Удължаването на QT-интер-
вала над 500 ms е индикация за преустановяване 
приема на медикамента. Други индикатори за пови-
шен риск от проаритмия са женски пол, понижената 
левокамерна фракция на изтласкване, бъбречна 

дисфункция, диселектролитемия – хипомагнезие-
мия и хипокалиемия. Независимо че в проучването 
SAFE-T, Amiodarone превъзхожда Sotalol като про-
тиворецидивен медикамент, то сред пациентите с 
ИБС липсва достоверна разлика в ефикасността на 
двата медикамента, което определя възможността 
за приложение на соталол при пациенти с коронар-
на болест [30]. За разлика, при пациенти с преживян 
миокарден инфаркт употребата на клас IC медика-
менти (Flecainide, Encainide) в проучването CAST e 
свързано с неприемливо висока честота на внезап-
на сърдечна смърт (RR 3,6) и обща смъртност (RR 
2,5) [14]. В посоченото проучване приблизително 
половината от включените 2309 пациенти са с ЛФИ 
под 40%. Сред подобна група болни – преживян 
миокарден инфаркт и ниска фракция на изтласк-
ване, в проучването SWORD също се установява 
достоверно по-висока смъртност при профилактич-
но приложение на перорален Sotalol [25]. Обзорът 
на рандомизираните клинични проучвания върху 
ефекта на индикирани бета-блокери (Metoprolol 
succinate, Bisoprolol, Carvedilol и Nebivolol) при па-
циенти с исхемична или неисхемична СН обаче ус-
тановява 27% редукция на риска от новопоявило се 
ПМ и впечатляващата 31% редукция на смъртност-
та, като ефектът е независим от блокадата на РААС 
системата [13].

Фиг. 5. Избор на антиаритмичен медикамент в зависимост от подлежащата патология
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По отношение на употребата на Amiodarone 
проучването EMIAT установява 35% редукция на 
риска от ритъмна смърт спрямо плацебо (RR0,65) 
при пациенти след преживян миокарден инфаркт и 
ЛФИ под 40%, като в рамките на 2-годишен пери-
од на наблюдение не се отчита разлика в общата 
и сърдечно-съдовата смъртност [18]. Подобен ре-
зултат се получава и в друго голямо проучване – 
CAMIAT, при пациенти между 6-45 ден от преживян 
миокарден инфаркт – 48% редукция на релативния 
риск от ритъмна смърт при липса на ефект върху 
общата смъртност на втората година [6]. Амиода-
ронът е по-ефективен за дългосрочен контрол на 
ритъма от останалите антиаритмични медикамен-
ти – Sotalol, Propafenone, Flecainide и Dronedarone, 
но поради високата честота на екстракардиални 
странични ефекти неговата употреба трява да бъде 
ограничена до ситуации, когато другите налични 
медикаменти са неефективни или противопоказани 
[16]. При пациенти с NYHA клас ІІІ или ІV СН, както 
и при декомпенсирала в предходния месец СН клас 
ІІ по NYHA медикаментът е средство на избор. 

Dronedarone e може би най-новият медикамент, 
получил през 2009 г. индикация от Европейската 
агенция по лекарствата и FDA за приложение при 
пациенти с предсърдно мъждене. Представлява 
мултиканален блокер – калиево-натриево-калциев 
блокер с антиадренергична активност. По подобие 
на Sotalol, Propafenone и Flecainide, неговата ефи-
касност за поддържане на синусов ритъм е по-малка 
от тази на Amiodarone. В проучването DYONYSOS 
при 504 пациенти с персистиращо над 72 часа ПМ 
без прояви на ІІІ-ІV функционален клас (ФК) СН 
първичната крайна точка – рекурентно предсърдно 
мъждене или преждевременно преустановяване на 
приема, настъпва по-рядко при Amiodarone спря-
мо Dronedarone [21]. Отчитат се обаче по-малко 
странични ефекти при пациентите на дронедарон, 
главно за сметка на по-малкото екстракардиални 
тиреоидни, неврологични и очни ефекти. Две други 
проучвания – EURIDES и ADONIS, при пациенти с 
пристъпно/персистиращо ПМ/ПТ, но без ЗСН ІІІ-ІV 
установяват ефикасността на медикамента спрямо 
плацебо по отношение на времето до настъпване 
на първи рецидив (HR 0,75) [29]. В допълнение, 
Dronedarone може да се използва и за контрол на 
сърдечната честота. В проучването ATHENA основ-
на цел е оценка на ефикасността и безопасността 
на Dronedarone спрямо плацебо в превецията на 
хоспитализациите по сърдечно-съдови причини и 
общата смъртност при пациенти с пароксизмално 
или персистиращо ПМ/ПТ [10, 17]. Употребата на 
Dronedarone в доза 2 х 400 mg значимо редуцира 
комбинираната първична крайна точка (HR 0,76, 
p < 0,0001), като се отчита и насока към редукция на 

смъртността (HR 0,84, p = 0,18). Установява се също 
и понижаване на честотата на мозъчен инсулт, кой-
то е независим от използваната антикоагулантна 
терапия ефект. Резултатите в отделните подгрупи 
пациенти – с коронарна болест (30.4% от включени-
те в проучването) и стабилна сърдечна недостатъч-
ност ІІ-ІІІ ФК (21,2%), не демонстрират отклонение 
от общите резултати на проучването. Получените 
данни, както и благоприятният профил на безо-
пасност дадоха основание на ESC да включи ме-
дикамента като клас І, ниво на доказателственост 
А за дългосрочен контрол на ритъма при пациенти 
с предсърдно мъждене и левокамерна хипертофия, 
коронарна болест и стабилна І/ІІ ФК СН. Отрезвява-
нето дойде в края на 2011 г. с публикуването на ре-
зултатите от PALLAS, проучване, опитващо да раз-
шири индикациите на медикамента върху пациенти с 
перманентно предсърдно мъждене [9]. В проучването 
се отчита повишена смъртност – по всяка причина 
(HR 1,9), сърдечно-съдова (HR 2,11) и ритъмна (HR 
3,26), като се отчита нарастване честотата на мозъ-
чен инсулт (HR 2.32) и хоспитализации за СН (HR 
1,89). Възможни са различни обяснения за наблюда-
ваната драстична разлика в резултатите на ATHENA и 
PALLAS – по-висока честота на дигиталисова употре-
ба (30%) и дигиталисова токсичност, включването на 
недостатъчно стабилизирани болни с потисната ЛФИ, 
полиморбидни болни, доказани съвременни неинва-
зивни и инвазивни методики за диагностика, но едно 
е сигурно – пациентите с перманентно предсърдно 
мъждене нямат основание да получават терапия с 
Dronedarone, като това до голяма степен важи и за 
всички антиаритмични медикаменти. До получава-
нето на нови данни би било разумно приложението 
на медикамента да се ограничи при високорисковите 
пациенти със СН и неперманентно ПМ, като при съв-
местна употреба с дигиталис дозата на медикамента 
трябва да бъде коригирана [23]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение прегледът на литературата откри-
ва изненадващо малко доказателства в областта на 
фармакологичната конверсия. Реално разполагаме 
с ограничен брой фармакологични агенти с доказа-
на ефективност, но с множество противопоказания, 
обусловени от подлежащото сърдечно заболява-
не, но и от индивидуалния риск от проаритмия или 
екстракардиални странични ефекти [5]. Начални 
обещаващи резултати се отчитат с новите аген-
ти – Vernakalant и Dronedarone, при условие, че са 
използвани при определена пропорция пациенти 
при стриктно съблюдаване на индикациите за при-
ложение. Не трябва да се забравя, че рецидивите 
на ПМ не са основен, а сурогатен endpoint, важни 



А. Постаджиян28

са, когато са симптомни и тежки. Основна цел на 
терапията в дългосрочен аспект е намаляване на 
смъртността (... или поне да не се увеличава) и бо-
лестността (инсулт, СН, хоспитализации), като при 
симптомни пациенти това включва възстановяване 
и задържане на синусов ритъм.
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Антиаритмичните медикаменти могат поняко-
га да провокират нова аритмия или да влошат съ-
ществуващата – феномен, познат като проаритмия 
[41, 63, 65, 93, 102].

Най-ранните съобщения за лекарство-индуци-
рана камерна тахиаритмия са при пациенти, леку-
вани за предсърдно мъждене [14, 47, 87].

Най-новите проучвания обаче са концентрира-
ни върху механизмите на проаритмия при пациен-
ти, лекувани насочено за камерни аритмии. 

По-малко внимание е обърнато към събития, 
свързани с аритмия при пациенти, лекувани за над-
камерни аритмии. 

ПРОАРИТМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 
И ПРЕДСЪРДНО ТРЕПТЕНЕ

М. Протич
Национална кардиологична болница – София

PROARRHYTHMIA IN TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION AND ATRIAL FLUTTER
M. Protich

National Heart Hospital

Резюме: Антиаритмичната терапия, насочена към стабилизиране на предсърдията, може да има неблагоприятни ефекти върху 
камерите, включително да индуцира Torsade dе Pointes и по-рядко – устойчива камерна тахикардия. Различните ан-
тиаритмични средства, изглежда, имат различаващи се потенциали за този проаритмичен отговор, който е най-често 
със средства от клас 1а. Други проаритмични отговори към антиаритмичните медикаменти включват ускоряване на 
камерна честота или чрез повишаване на проводимостта на атриовентрикуларния възел или байпас-провеждане по 
допълнителни пътища, или чрез конвертиране на предсърдно мъждене до трептене с 1:1 проводимост. Блокерите на 
калциевите канали и по-рядко – дигоксин, може да увеличат продължителността на пароксизмално предсърдно мъжде-
не, както и почти всички медикаменти могат да предизвикат дисфункция на синусовия възел или атриовентрикуларен 
блок. Въпреки че медикаментозното лечение при предсърдно мъждене или трептене обикновено се понася добре, 
съществува потенциал за редки, но сериозни проаритмични ефекти. Познаването на рисковите фактори и симптомите 
на тези нежелани реакции ще помогне за по-нататъшно намаляване на риска.
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Като цяло, тези пациенти се счита, че имат 
най-нисък риск за влошаване на аритмията от ан-
тиаритмичните медикаменти, тъй като те най-чес-
то са с минимално или нямат структурно сърдечно 
заболяване и рядко имат едновременно и камерна 
аритмия.

Трябва да се направи разграничение между 
пациентите, лекувани за А-V зависими тахикар-
дии, и тези, лекувани за предсърдно трептене или 
мъждене. Обикновено при пациентите с А-V зави-
сими риентри тахикардии няма структурни анома-
лии на сърцето, докато при пациенти с предсърдно 
мъждене или трептене често има подлежащо сър-
дечно-съдово заболяване, тоест рискът за нежела-
ни ефекти може да бъде по-голям при лечението с 
антиаритмични медикаменти.

Медикаментите, които се използват, са: медика-
менти за остро възстановяване на синусов ритъм и 
такива за контрол на камерната честота при пред-
сърдно мъждене (β-блокери, дигиталис и калциеви 
антагонисти – верапамил и дилтиазем). 

И при двете групи медикаменти може да се наб-
людава страничен ефект – проаритмия.

Терминът проаритмия се използва в случай 
на дегенериране в камерна аритмия, влошаване 
на синусовата функция, влошаване на А-V провеж-
дането или влошаване на предсърдната аритмия – 
например конверсията на предсърдното мъждене в 
предсърдно трептене или увеличаване на камерна-
та честота.

КАМЕРНИ АРИТМИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ

Причината за камерни аритмии при пациенти с 
предсърдно мъждене или трептене е многофактор-
на. При пациенти с органични сърдечни заболява-
ния (например кардиомиопатия или исхемична бо-
лест на сърцето) предсърдните и камерни аритмии 
могат да бъдат независими, несвързани прояви на 
едно и също заболяване. 

За разлика от това при пациенти с Wolff-Par-
kinson-White (WPW) синдром и нормална камерна 
функция камерно мъждене може да бъде провоки-
рано от бързо провеждане на предсърдното мъжде-
не чрез байпас-тракт с къс рефрактерен период. И в 
двата случая фармакологичното лечение, насочено 
към контролиране на предсърдна аритмия, може да 
се отрази неблагоприятно върху камерите или чрез 
промяна на електрофизиологичните свойства на ка-
мерите, позволяваща появата на нововъзникнала 
камерна аритмия, или от повишаване на камерната 
честота и по този начин провокация на камерна арит-
мия.

Torsade de pointes
Полиморфна камерна тахикардия, свързана с 

удължаване на QT (Torsade de Pointes) “усукване на 
точки”, е може би най-познатата аритмия, свързана 
с лечението на предсърдно мъждене [69].

За разлика от мономорфната камерна тахикар-
дия torsade de pointes се среща и при пациенти с 
нормална камерна функция, въпреки че се появява 
по-често при налично сърдечно-съдово заболяване.

На практика, има съобщения за всички анти-
аритмични медикаменти, че могат да провокират 
torsade de pointes, но аритмията е най-често свърз-
вана с антиаритмични средства от клас IA, като хи-
нидин, прокаинамид и дизопирамид. Тъй като в ми-
налото хинидинът е бил най-често предписваният 
медикамент за прекъсване на предсърдно мъждене 
в САЩ, рисковете за torsade de pointes с това ле-
карство са най-добре известните. Така наречени-
ят хинидин-синкоп сега е с известен механизъм, а 
именно провокиран от torsade de pointes.

Хинидин
Най-ранните доклади на камерна аритмия, про-

вокирана от хинидин, са отпреди 90 години при па-
циент, лекуван за предсърдно мъждене [47]. През 
1964 г. Selzer и Wray за първи път точно описват 
хинидин-индуцираната torsade [87]. Техният доклад 
съвпадна с клиничното въвеждане на електрическа 
кардиоверсия за предсърдно трептене и мъждене, 
а заедно с нея, широкото използване на хинидин за 
профилактика на предсърдно мъждене и трептене 
след електрокардиоверзио [54, 55].

Едно от първите е и нерандомизирано британ-
ско проучване на хинидин и профилактика след 
електрическа кардиоверсия на предсърдно мъжде-
не. То повдига въпроси за безопасността на ле-
карството [77]. Сред 34 пациенти, получаващи хи-
нидин, двама болни са починали и е регистриран 
един епизод на продължителна камерна тахикар-
дия, сравнено с група от 85 пациенти, без смъртни 
случаи, без профилактична терапия. В резултат на 
това проучването е прекратено преждевременно и 
профилактиката с хинидин бързо изпадала в неми-
лост в Обединеното кралство [70].

За разлика от практиката в Обединеното крал-
ство хинидин все още се използва в други европейс-
ки страни и в САЩ за профилактика на предсърдно 
мъждене [22].

В периода между 1970 и 1984 г. Coplen и сътр. 
установяват общата смъртност от 2,9% за пациен-
тите, лекувани с хинидин, в сравнение с 0,8% от 
контролната група, т.е. налице е трикратно увеличе-
ние. Важно е да се отбележи обаче, че тези цифри 
представляват всички видове смърт и че точната 
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причина за смъртта е документирана само при 7 от 
12 пациенти, лекувани с хинидин. 

Ако се приеме, че всички случаи на внезапна 
смърт са причинени от камерна аритмия, цялост-
ното разпространение на злокачествена аритмия 
в групата с хинидин е 1,2% (1,5%, ако некласифи-
цираната смърт е аритмия) в сравнение с 0% (или 
0,25%) в контролната група.

Сега са известни редица предразполагащи фак-
тори за хинидин-индуцирана torsade. Най-често тя 
настъпва в рамките на 48 часа след започване на 
лечението с хинидин при повечето пациенти. Ня-
колко рискови фактора за развитие на аритмията 
са идентифицирани – специфично ниско серумно 
ниво на калий и брадикардия, както и хипомагне-
зиемия.

Развитието на torsade de pointes при конверсия-
та от предсърдно мъждене в синусов ритъм е добре 
познато и вероятно е свързано с намаляването на 
камерната честота, както и с феномена на ранна 
следдеполяризация. 

Хинидин-индуцираната torsade de pointes не е 
свързана с дозата и дори се предполага, че ниски 
серумни нива на лекарството може да бъде по-ве-
роятно да провокират torsade в сравнение с по-ви-
соки.

Хинидин-индуцирана torsade винаги е свързана 
с QT-удължаване на 12-канална електрокардиогра-
ма (ЕКГ). QT-удължаването не е контраиндикация за 
продължаване на лекарството. Вниманието трябва 
да се насочи към серумните нива на калий при па-
циентите, получаващи хинидин, като се препоръчва 
нивото на калия да е над 4 mmol/l [42, 82, 83].

Прокаинамид и дизопирамид
Прокаинамид и дизопирамид са ефективни за 

прекъсване на предсърдно мъждене. И двата меди-
камента са свързани с провокацията на torsade de 
pointes, но нито едно проучване не се е опитало сис-
тематично да определи честотата − при тези лекар-
ства. За разлика от хинидин, индуцираната torsade 
de pointes при лечение с прокаинамид и дизопира-
мид е свързана с повишени нива на двата медика-
мента. Така е установено, че повишените нива на 
N-acetylprocainamide, първия метаболит на прокаи-
намид, е свързано по-често с torsade [40, 80, 94, 95].

Соталол
Соталол е клас III антиаритмик с бета-блоки-

ращи свойства. Соталол е показан за лечение на 
предсърдно мъждене и трептене и камерни арит-
мии. Няколко проучвания са документирали риска 
за възникване на torsade de pointes при приложени-
ето на този медикамент. За разлика от удължаване-
то на QT при лечението с хинидин, което може да 
се изрази с ниски серумни нива, удължаването на 

QT, причинено от соталол е преди всичко зависи-
мо от концентрацията. Предозирането със соталол 
обикновено се усложнява от torsade. Честотата на 
соталол-предизвикани torsade de pointes варира от 
около 1% при пациенти, приемащи дози от 160 до 
240 mg дневно, до 5-7% при пациенти, които полу-
чават от 480 до 640 mg на ден [61, 68, 104, 107].

Както и при медикаментите от клас IA, соталол-
предизвикана torsade е утежнена от хипокалиемия 
и комбинацията на соталол с диуретик е сериозен 
рисков фактор за тази аритмия при пациенти, леку-
вани за хипертония. Бета-блокиращите свойства на 
соталол може допълнително да увеличат риска за 
torsade при чувствителни пациенти, чрез индукци-
ята на относителна или абсолютна брадикардия.

Мономорфна камерна тахикардия 
и мъждене
Пациентите с предсърдно мъждене и известна 

камерна дисфункция могат да имат едновременно 
и камерна аритмия и провокация на продължител-
на камерна аритмия. 

Малко са проучванията и съобщенията за меди-
камент-индуцирана камерна тахикардия при лече-
ние на предсърдно мъждене поради факта, че по-
вечето изследвания изключват пациентите с тежка 
камерна дисфункция.

Медикаменти от клас IC са със сравнително 
безо пасен профил при лечението на пристъпното 
ПМ, но е доказано, че има повишен риск от внезапна 
сърдечна смърт, когато са използвани след инфаркт 
на миокарда [7, 21, 101]. Въпреки това малки про-
учвания показаха, че употребата им при пациенти с 
хронично предсърдно мъждене (например използва-
нето на флекаинид) може да доведе до опасна за 
живота ширококомплексна тахикардия по време на 
физическо усилие, дори при пациенти без клинично 
значима камерна дисфункция или налична исхемич-
на болест. Хипотезата в тези случаи е, че бързата ка-
мерна честота и камерната екстрасистолия е свър-
зана в съчетание на медикамент от клас IC и високи 
нива на циркулиращи катехоламини при физически 
усилия, което е субстрат за възникването на камерна 
тахикардия и камерно мъждене [6, 29, 78, 105].

ЛЕКАРСТВА, ИНДУЦИРАЩИ БЪРЗ КАМЕРЕН 
ОТГОВОР ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ 
И ТРЕПТЕНЕ
Камерният отговор на предсърдното мъждене 

или трептене е детерминиран от рефрактерния 
период на А-V възела и нивото на автономния тон. 
Също така е известно, че медикаментите, които 
водят до депресия на предсърдния миокард, тоест 
намаляват честотата на предсърдната активност, 
може да доведат до по-добро захващане на пред-
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сърдната активност от АV възела. Алтернирането 
върху един от тези фактори от страна на антиа-
ритмичните медикаменти може да доведе до орга-
низирането на предсърдното мъждене в предсърд-
но трептене, което да се отрази драматично върху 
хемодинамиката. Няколко медикамента са свърза-
ни с този феномен.

Хинидин
Хинидин-индуцираното повишаване на камер-

ната честота при пациенти с предсърдно мъждене 
е добре познато. Затова преди около 70 години е 
препоръчано използването на комбинация на хи-
нидин със сърдечни глюкозиди за увеличаването 
на АV блока [39, 47]. По-късно беше доказано, че 
по-често се наблюдава конверсия на предсърдно-
то мъждене в трептене при пациентите с по-голяма 
доза на насищане с хинидин (до 3200 mg дневно). 
Също така не се препоръчва конверсия с хинидин 
при пациенти, при които се наблюдава спонтанна 
конверсия на предсърдното мъждене в трептене, 
или при тези, които нямат достатъчно добър кон-
трол на камерния отговор по време на лечение с 
дигиталис [9, 19, 20, 53].

По-добра комбинация е с малка доза β-блокер, 
понижавайки симпатикусовата активност.

Дизопирамид и прокаинамид
И двата медикамента повишават камерния отго-

вор при лечение на предсърдно трептене и могат да 
причинят парадоксално повишаване на сърдечната 
честота при предсърдно мъждене, конвертирайки 
го в предсърдно трептене [72, 81].

Лидокаин
Лидокаинът се използва за лечение на камерни 

аритмии и може да бъде прилаган при съчетанието 
на предсърдна и камерна аритмия. Няколко случая 
документираха повишаване на камерната честота 
по време на лечение с лидокаин за камерни арит-
мии при подлежащо предсърдно трептене. Danahy 
и Aronow в системно проучване на този феномен 
доказаха при 100% от пациентите с ПТ повишаване 
на камерната честота с 20/уд./min, с надир 1-2 min 
след приложението на 100 mg лидокаин [3, 59, 85].

Медикаменти от клас ІС
Клиничните проучвания доказаха ефикасността 

на тези медикаменти за възстановяване и поддържа-
не на синусов ритъм [7, 13, 21, 75, 101]. Флекаинид, 
енкаинид и прапафенон могат да организират пред-
сърдното мъждене в предсърдно трептене, забавяй-
ки предсърдната честота, и могат да доведат до 1:1 
провеждане. Когато това се случи, много често е с 
аберация на камерния комплекс поради особеност 
на тази група медикаменти да удължават камерно-
то провеждане, като често създават диагностичен 

проб лем за диференциране на ширококомплексната 
предсърдна аритмия от камерна тахикардия [24, 30, 
57, 66]. 

Обикновенно в комбинация с малка доза 
β-блокер може да намали провеждането през АV 
възела и съответно камерната честота. 

Комбинацията на флекаинид и калциеви анта-
гонисти може да доведе до синергичен негативен 
инотропен ефект, което да създаде сериозни проб-
л еми.

Дигоксин в комбинация с флекаинид има по-
малък ефект върху контрола на камерната честота 
[52, 67, 99]. 

Влошаване на пристъпно предсърдно 
мъждене
Coumel описва група пациенти, при които се 

увеличава парасимпатикусовият тон и може да пре-
дизвика пристъпи на предсърдно мъждене. 

Тези пациенти почти винаги имат структурно 
нормално сърце и лекарства, които увеличават ва-
галния тон (като дигоксин) или водещи до синусова 
брадикардия (като бета-блокери), може да увеличат 
честотата или продължителността на предсърдното 
мъждене [23, 26, 37, 50, 76, 79].

Верапамил и дилтиазем
Блокери на калциевите канали обикновено се 

използват за контрол на сърдечната честота при 
предсърдно мъждене. Тези лекарства са виновни в 
удължаване, а понякога и за зачестяването на пред-
сърдното мъждене, въпреки че точният механизъм 
остава неясен. 

Shenasa и сътр. разглеждат хипотезата, че бло-
керите на калциевите канали увеличават продължи-
телността на един епизод на предсърдно мъждене. 

Те проучват 18 пациенти, подложени на елек-
трофизиологично изследване, при които са доку-
ментирани пристъпи на предсърдно мъждене и ко-
ито по време на изследването са били в синусов 
ритъм. Аритмия е предизвикана изходно при 17 от 
18-те пациенти и е била със средна продължител-
ност 31 ± 12 min. 

След венозно приложен верапамил или дилти-
азем предсърдно мъждене персистира в продълже-
ние на 112 ± 49 min [4, 11, 27, 44, 89, 90, 91]. 

НЕЖЕЛАНИТЕ ЕФЕКТИ НА ЛЕКАРСТВА, 
ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ, 
СВЪРЗАНИ С WOLFF-PARKINSON-WHITE 
СИНДРОМ

Блокери на калциевите канали
При пациенти с WPW синдром предсърдното 

мъждене може да доведе до ускоряване на камер-
ната честота и спонтанно камерно мъждене [49].
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Няколко случая са документирали неблагопри-
ятните ефекти на верапамил при преексцитира-
но предсърдно мъждене [38, 60]. Механизмът, по 
който настъпва дегенерирането на ПМ в камерно 
мъждене, е мултифакторен. Ускоряването на ка-
мерния отговор е в резултат от намаленото А-V 
провеждане, което вторично увеличава ретрог-
радното провеждане по допълнителната проводна 
връзка.

Алтернативно, честотата се увеличава и от по-
вишената симпатикусова активност, провокирана от 
лекарство-индуцираната вазодилатация. Негативни-
ят инотропен ефект върху миокарда от трета страна 
може да влоши хемодинамиката. Доказано верапамил 
е противопоказан за лечение на надкамерни тахикар-
дии при WPW синдром, защото може да дегенерира 
тахикардията в преексцитирано предсърдно мъждене.

За конверсия на тяснокомплексна тахикардия 
верапамил е най-често използваният медикамент. 
При регистрация на преексцитирано ПМ трябва да 
има готовност за електрическо кардиоверзио [10, 18, 
33, 34, 35, 106].

Дигоксин
Този традиционен медикамент за контрол на ка-

мерната честота има намален ефект върху допъл-
нителните проводни пътища, но може да доведе до 
увеличаване на камерния отговор при преексцити-
рано ПМ и по тази причина не бива да се употребя-
ва в тези случаи [38, 86].

β-блокери
β-блокерите също нямат съществен ефект върху 

провеждането на допълнителните проводни пъти-
ща и не се препоръчват за венозно приложение при 
лечение на преексцитирано предсърдно мъждене, 
но много рядко се наблюдава увеличаване на ка-
мерния отговор, поради което може внимателно да 
се използват в перорална терапия [64, 84].

Лидокаин
Лидокаинът представлява интересен терапевти-

чен проблем поради факта, че употребата му е при 
камерни тахикардии, а често не се диагностицира 
правилно преексцитираното предсърдно мъждене. 
Употребата на лидокаин в тези случаи може да до-
веде до повишаване на камерната честота, а това 
от своя страна да компрометира хемодинамиката 
[5, 8, 64, 84].

Амиодарон
Амиодарон успешно се прилага при пациенти с 

WPW синдром и при пациенти с камерна тахикар-
дия [88].

Дигиталисова кардиотоксичност
Аритмиите са добре известни при дигиталисо-

ва интоксикация [31, 92]. През последните години 
значимо намаляха случаите на дигиталисова инток-
сикация поради добро познаване на преципитира-
щите фактори и измерването на серумното ниво на 
дигоксин [12, 56].

Често при пациенти с предсърдно мъждене про-
явите на дигиталисова интоксикация са появата на 
нодален ритъм и на венкебахов блок, което се изра-
зява в редуването на неправилен и правилен ритъм, 
синдром на Фредерик. В синусов ритъм − камерна 
бигеминия и камерна тахикардия, до класическата 
бидирекционна камерна тахикардия. Важно е да се 
разпознае дигиталисовата токсичност при пациен-
ти, при които предстои електрическо кардиоверзио 
– повишен риск от камерни аритмии [45,48].

Много често дигиталисовата токсичност не мо-
же да бъде разпозната при комбинираното лечение 
с верапамил или дилтиазем, защото тези медика-
менти могат увеличат камерния отговор, а освен 
това верапамил може да повиши серумното ниво 
на дигоксин [1, 2, 15, 36, 58, 71, 74, 96, 97].

Лекарства, индуциращи брадикардия
Обикновено предсърдното мъждене често се 

асоциира с бърз камерен отговор, прицелът на те-
рапията е нормализирането на камерната честота. 
Дигоксинът, β-блокерите и калциевите антагонисти 
– верапамил и дилтиазем, най-често се използват 
за контрол на камерната честота. Много често се 
стига до тежки брадиаритмии, налагащи временна 
или постоянна електрокардиостимулация.

Много често предсърдното мъждене е клинична 
манифестация на синусова дисфункция. Понякога 
остро възстановяване на синусов ритъм може да 
протече със симптомен синус арест.

ИЗВОДИ

Фармакологичното лечение на предсърдното 
мъждене и предсърдното трептене може да доведе 
до различни смущения в сърдечния ритъм, варира-
щи от относително доброкачествени до злокачест-
вени аритмии.

Проявите на проаритмия могат да се проявят 
още след първите приеми на даден медикамент, но 
също така могат да се изявят при промяна на сър-
дечно-съдовия статус, както и вследствие на елек-
тролитни нарушения, затова е важно да се просле-
дяват тези пациенти и да се предвиждат възможни-
те странични ефекти на прилаганите медикаменти 
[17, 32, 51, 73, 100, 103].
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Предсърдното мъждене е най-честата продъл-
жителна аритмия, която засяга между 1 и 2% от въз-
растното население. Честотата на предсърдното 
мъждене (ПМ) нараства с възрастта, като при паци-
енти над 80 години достига над 10%. Очаква ни епи-
демия от ПМ – предвижданията са през 2050 г. око-
ло 15 млн. от населението на земята да страдат от 
ПМ и над 50% от тези болни да са над 80 години [7, 
16]. Коронарната болест е сред най-разпростране-
ните сърдечно-съдови заболявания, като честотата 
ú също нараства с възрастта. Като вземем предвид 

застаряването на населението и горните данни, 
може да се предвиди, че голяма част от бъдещите 
ни пациенти ще са възрастни и със съчетание на 
ПМ и коронарна болест. Това поставя редица пре-
дизвикателства пред практикуващите лекари.

Коронарната болест, като съпътстващо заболя-
ване и рисков фактор, се среща сред пациентите 
с предсърдно мъждене в около 38% [16]. В Бъл-
гария това съчетание е 36,5% според резултатите 
от епидемиологичното проучване REALIZE AF. От 
друга страна, честотата на ПМ сред пациентите със 

ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И КОРОНАРНА БОЛЕСТ – ТРУДЕН СЦЕНАРИЙ
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Резюме: Предсърдното мъждене е най-честата продължителна аритмия и честотата ú нараства прогресивно – очаква ни 
епидемия от предсърдно мъждене, като повече от половината от болните ще са над 80 години. В тази популация е 
висока честотата и на коронарната болест. Съчетанието на исхемична болест на сърцето и предсърдно мъждене 
е често. То влошава прогнозата и поставя редица предизвикателства пред кардиолозите в избора на антитромбоз-
на терапия. Оралните антикоагуланти са с доказано по-добра ефективност от антитромбоцитните медикаменти в 
превенцията на инсулт, но не са ефективни в превенцията на стент-тромбоза. Обратно – антитромбоцитните меди-
каменти (най-често двойна антитромбоцитна терапия) са с доказана ефикасност за превенция на стент-тромбоза, 
но са неефективни за превенция на инсулт. Следователно при съчетание на ИБС с предсърдно мъждене се налага 
комбинирана антитромбозна терапия, което значително увеличава риска от кървене. 
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стабилни форми на коронарна болест е 12,5% [8]. 
Около 5 до 10% от пациентите с имплантиран стент 
имат едновременно и ПМ. 

ПМ има неблагоприятни последици – увеличава 
смъртността почти двойно независимо от възрас-
тта, повишава риска от инсулт 5 пъти и увеличава 
риска от сърдечна недостатъчност и хоспитализа-
ции [21, 22]. Според Фрамингамската студия сред 
5209 болни без изходно ПМ, 621 са получили пред-
сърдно мъждене в хода на проследяването (около 
40 години) и рискът от смърт при мъжете, развили 
ПМ, е 1,5 пъти по-висок от този при мъже без ПМ, 
а при жените – 1,9 пъти повече [2]. Анализирайки 
причините за смърт сред болните с ПМ в това про-
учване, се вижда, че те като структура повтарят 
причините за смърт сред общата популация (без 
ПМ) – водещо място се пада на сърдечно-съдовата 
смъртност с превалиране на смъртността от коро-
нарна болест. Прогнозата при съчетание на коро-
нарна болест и ПМ е лоша – болните със стабилни 
форми на атеротромбоза в REACH регистъра са 
със сигнификантно по-висока честота на сърдеч-
но-съдова смъртност, миокарден инфаркт и инсулт, 
както и по-често кървене (фиг. 1) [8].
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Фиг. 1. Клиничен изход при пациентите със стабилни 
форми на атеротромбоза в REACH регистър

Прогнозата е лоша и при съчетание на ПМ с 
остри форми на коронарна болест. Според метаа-
нализ на 43 проучвания с 278 854 болни с остър 
миокарден инфаркт, честотата на ПМ е около 20%, 
като в 10% се касае за нововъзникнало ПМ и в 10% 
за предшестващо ПМ. Наличието на ПМ повишава 
общата смъртност с 46% – HR 1.46 (CI 1.35-1.58), 
като това е еднакво валидно както за нововъзник-
налото в хода на инфаркт предсърдно мъждене 
(HR 1.37; CI 1.265-1.49), така и за предшестващото 
инфаркта ПМ – HR 1.28; CI 1.16-1.40 [14]. В същото 
време пациентите със съчетание на ПМ и коронар-
на болест не се лекуват адекватно – само 36,6% по-
лучават антикоагулантна терапия за превенция на 
мозъчен инсулт въпреки високия емболичен риск 

вероятно поради по-високата честота на лечение с 
двойна антитромбоцитна терапия (9,7%) [8]. 

В обобщен вид епидемиологичните данни, кои-
то имаме за съчетанието на ПМ с коронарна болест, 
дават основание за следните заключения: 

– Честотата на съчетание на ПМ с ИБС е висока.
– Наличието на ПМ при ИБС обуславя по-висок 

риск от СС смъртност, нефатален инсулт и умерен 
риск от нефатален МИ. 

– Неадекватно ниска честота на лечение с 
орални антикоагулантни (ОАК) въпреки високия ем-
боличен риск на пациентите.

– Висока честота на лечение с двойна анти-
тромбозна терапия (ДАТ) при ИБС и ПМ. 

Изводът е, че трябва да се оптимизира анти-
тромбозната терапия при пациенти с ИБС и ПМ, 
като се балансира между риска от тромбоза и кър-
вене при комбинирана антикоагулантна и антитром-
боцитна терапия. 

Този баланс трябва да включва оценка на ня-
колко момента (фиг. 2).
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Фиг. 2. Оценка на риска при избор на антиромбозна 
терапия при съчетание на ПМ с коронарна болест 

Риск от инсулт – когато оценяваме риска от ин-
султ при пациенти с ПМ и коронарна болест изхож-
даме от следните доказани факти [4, 11, 19]:

–  ОАК са по-ефикасни за превенция на инсулт 
при ПМ от антитромбоцитните медикаменти самос-
тоятелно или в двойна комбинация (аспирин и кло-
пидогрел). 

– Честотата на кървене при ОАК и антитром-
боцитни медикаменти е съпоставима.

– Неизползването на ОАК при пациенти с ПМ 
след остър миокарден инфаркт увеличава смърт-
ността.

За оценка на риска от инсулт се използва 
CHA2DS2-VASc скор, предложен в европейски-
те препоръки за лечение на предсърдно мъждене 
2010 г. [3] (табл. 1).

Резултатът е сбор от наличните точки при даде-
ния пациент и се тълкува като нисък риск от инсулт 

всички р < 0.0001

СС смъртност
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Таблица 1. CHA2DS2-VASc скор за оценка на риска от 
инсулт при пациенти с ПМ

Рисков фактор Точки

СН/ЛК дисфункция с ФИ под 40% +1

Хипертония +1

Възраст ≥ 75 години +2

Захарен диабет +1

Инсулт/TIA/тромбемболия +2

Съдово заболяване (инфаркт, РСІ, аортна 
плака, периферна артериална болест) +1

Възраст 65-74 години +1

Женски пол +1

Общо 0-9

при сбор 0 точки, умерен риск при сбор 1 точка и ви-
сок риск при скор ≥ 2 точки. Съгласно препоръките 
[3] за пациентите с висок риск се препоръчва тера-
пия с ОАК в терапевтична доза (INR 2-3), за пациен-
тите с нисък риск – аспирин или без антитромбозна 
терапия – табл. 2. 

Таблица 2. Препоръки за избор на антитромбозна те-
рапия според CHA2DS2–VASc скор

CHA2DS2–
VASc скор Препоръчвана антитромботична терапия

≥ 2 ОАК 

1 ОАК или аспирин 75-325 mg/ден
Предпочита се: ОАК пред аспирин

0 
аспирин 75-325 mg/дневно или без антитром-
ботична терапия
Предпочита се: без терапия 

Ясно е, че пациентите със съчетание на ПМ и 
коронарна болест, дори и без други рискови факто-
ри, попадат в категорията с умерен риск (1 т.) и се 
нуждаят от антикоагулантно лечение.

Рискът от сърдечно-съдови събития и 
смъртност се оценява с различни скали, като в Ев-
ропейските препоръки за миокардна реваскулари-
зация от 2010 г. [20] е залегнал GRACE скор [9]. 

Рискът от стен-тромбоза е най-висок в първи-
те месеци до 1 година според вида на стента. При 
ОКС – 1 от 70 случая [1]. ОАК самостоятелно не са 
достатъчно ефективни за превенция на стент-тром-
боза [18, 19]. Честотата на стент-тромбозата е нис-
ка при тройна антитромбозна терапия, но при по-
висок риск от кървене [19]. 

Рискът от кървене е най-висок в първите ме-
сеци до 1 година след започване на терапията. Бол-
ните с висок риск от тромбозни събития – инсулт, 
инфаркт, стент-тромбоза, са и с висок риск от кър-

вене. Кървенето е по-изразено при комбинация на 
антритромбозни медикаменти (ОАК и антитромбо-
цитни медикаменти) и влошава преживяемостта на 
пациентите. 

Рисковите фактори за кървене са:
– интензивност на антикоагулантната терапия 

(INR > 5, APTT > 120 s);
– началото на терапията (първия месец);
– нестабилен антикоагулантен отговор;
– възраст над 65 год.;
– комбинирана антитромбозна терапия;
– съпътстваща терапия с нестероидни проти-

вовъзпалителни средства;
– анамнеза за гастроинтестинално кървене;
– скорошна хирургия или травма;
– висок риск от падане, травма;
– повишена употреба на алкохол;
– бъбречна недостатъчност;
– мозъчносъдова болест;
– неоплазма.
Рискът от кървене при съчетание на ПМ с коро-

нарна болест се оценява според HAS BLED скалата 
(табл. 3) [13].

Таблица 3. HAS BLED скала за оценка на риска от кър-
вене при ПМ

Клинична характеристика Точки

Хипертония (Hypertension) (САН > 160 mm Hg) 1

Анормална (Abnormal) бъбречна или 
чернодробна функция

1 + 1

Инсулт (Stroke) 1

Кървене (Bleeding) 1

Лабилни (Labile) INR 1

Напреднала възраст (Elderly) (> 65 години) 1

Медикаменти (Drugs) или алкохол 1 + 1

Кумулативна оценка Граници 0-9

За висок риск се приема HAS BLED скор ≥ 3, 
като това не е противопоказание за антикоагулант-
на терапия с ОАК, а налага по-чест контрол на INR 
(за всяка стойност на HAS BLED скора рискът от 
инсулт е по-висок от риска от кървене). Повечето 
клинични характеристики, включени в HAS BLED 
скалата, са променливи във времето, което налага 
периодична оценка на риска от кървене. Честотата 
на кървене при терапия с ОАК варира от 1 до 12% 
годишно, а на интракраниална хеморагия – 1,15% 
на 100 пациентогодини. 

Кървенето определя лоша прогноза за пациен-
тите с ОКС: висок риск от смърт, миокарден инфаркт 
и инсулт – болните с кървене умират от тромбозни 
усложнения. Честотата на голямо кървене при ОКС 
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от нерандомизирани регистри и европейските пре-
поръки за избор на антитромбозна терапия в този 
случай при пациенти с ПМ и имплантиран стент 
представяват мнението на експертите [15]. Изборът 
и продължителността на тройната антитромбозна 
терапия (ТАТ) – ОАК, аспирин и клопидогрел, на 
двойната антитромбозна терапия (ДАТ) – ОАК и ас-
пирин или клопидогрел, зависи от риска от кървене, 
клиничната ситуация, в която е имплантиран стента 
(стабилна коронарна болест или ОКС), и вида на 
стента (bare metal стент или медикамент-излъчващ 
стент) (табл. 4, 5, 6 и 7). 

В така представените препоръки правят впечат-
ление следните факти: прицелният INR при комби-
нация на ОАК с антитромбоцитен медикамент (ТАТ 
или ДАТ) е по-нисък: 2 до 2,5. След приключване на 
периода на комбинирана терапия (ТАТ или ДАТ) се 
преминава само на ОАК за продължително време 
(цял живот) при стандартен таргетен INR 2 до 3. В 
редица рандомизирани проучвания варфаринът е 
бил ефективен за превенция на инфаркт и сърдеч-
но-съдова смъртност след ОМИ както самостоятел-
но, така и в комбинация с аспирин, но за сметка на 
повишен риск от кървене. В проучване върху 3630 
болни след ОМИ, рандомизирани към самостоятел-
на терапия с варфарин или аспирин или комбинация 
от двете, проследени за 4 години, комбинацията на 
варфарин с ниска доза аспирин, както и монотера-
пията с варфарин са по-ефективни от монотерапи-
ята с аспирин за намаляване на сърдечно-съдовите 
събития и смъртност, но честотата на кървене при 
лечение с варфарин е сигнификантно по-висока: 
0,62% на година спрямо 0,17% на година за аспи-
рин – p < 0.001 [12]. Ясно е, че антитромбозните 
свойства на ОАК след ОМИ са достатъчно изразени 
и превишават тези на аспирина, но с цената на по-
висока честота на кървене. Затова в общата група 
пациенти след ОМИ се предпочита монотерапия с 
аспирин като продължителна вторична профилак-
тика след инфаркт. За пациентите с ПМ и след ОМИ 
предпочитанията са за монотерапия с ОАК поради 
по-слабата ефективност на аспирина за превенция 
на мозъчен инсулт.

Таблица 4. избор на антитромбозна терапия при нисък и умерен хеморагичен риск и стабилна коронарна бо-
лест

Нисък и умерен 
хеморагичен риск

Клинична 
ситуация Стент Препоръки

1. Планова РСІ 

А) BMS • 1 мес.: ТАТ − ОАК (INR 2.0–2.5) + ASA 100 mg + Clopidogrel 75 mg 
• за цял живот: ОАК (INR 2.0–3.0) самостоятелно

В) DES

• 3 (Sirolimus) и 6 (Paclitaxel) месеца: ТАТ − ОАК (INR 2.0–2.5) + ASA 
100 mg + Clopidogrel 75 mg
• до 12 мес: ДАТ − ОАК (INR 2.0–2.5) + Clopidogrel 75 mg (или ASA 
100 mg)
• за цял живот: ОАК (INR 2.0–3.0) самостоятелно

е съпоставима със смъртността в остра фаза на 
ОКС. Превенцията на кървенето е толкова важна, 
колкото и превенцията на исхемичните събития и 
води до сигнификантна редукция на риска от смърт, 
МИ и инсулт. Прогностичната роля на кървенето при 
пациенти с ПМ и терапия с ОАК не е изследвана 
специално, но възможните патогенетични механиз-
ми са еднакви на тези при пациентите с ОКС и кър-
вене: ефекти на хипотонията и хиперадренергич-
ния статус – хемодинамични последици; намалена 
кислородна доставка – анемия; индуцирани от хе-
мотрансфузиите микроциркулаторни увреждания, 
загуба на NO, имунологични ефекти; прекъсване на 
антитромбозната терапия, което води до реактиви-
ране на тромбоцитите и rebound исхемия. 

Изборът на антитромбозна терапия при паци-
ентите с ПМ и коронарна болест включва различни 
съчетания на антикоагуланти и антитромбоцитни 
медикаменти (фиг. 3).

 Антитромбозна терапия при МП и ИБС 

антикоагуланти антиагреаганти 

Вит. К 
антагонисти 

Варфарин 
аценокумарол 

аспирин 

Директни 
тромбинови 
инхибитори 

клопидогрел 

празугрел 

тикагрелор 

Фактор Ха 
инхибитори 

Дабигатран 
ксимелагатран 

Ривароксабан 
апиксабан 
едоксабан 

+ 

± Нови  
ОАК 

Фиг. 3. Избор на антитромбозна терапия при ПМ и ко-
ронарна болест

Ясно е, че възможните комбинации са мно-
гобройни, но за съжаление в практиката липсва 
рандомизирано проспективно проучване, което да 
тества ефективността и безопасността на която и 
да било комбинация. Данните, които имаме, идват 

ПМ



Предсърдно мъждене и коронарна болест – труден сценарий 41

В практиката навлизат нови орални антикоа-
гуланти – директни инхибитори на фактор ІІ (да-
бигатран) и директни инхибитори на фактор Ха 
(ривароксабан, апиксабан, едоксабан), които имат 
редица фармакокинетични предимства пред ВКА – 
фиксирана доза, предсказуем отговор, поради ко-
ето не се налага мониториране, по-слабо взаимо-
действие с храни и медикаменти. Вече са налице и 
първите големи клинични проучвания, които пока-
заха предимство на дабигатран 2 х 150 mg дневно 
пред варфарин и еквивалентност на дабигатран 2 х 
110 mg, ривароксабан и едоксабан спрямо варфа-
рин по отношение на превенция на инсулт. Всички 
нови орални антикоагулантни еднопосочно показ-
ват редукция на фаталното кървене и хеморагич-
ния инсулт [5, 10, 17]. Въпреки тези окуражаващи 
резултати все още липсват данни за комбиниране-
то на новите ОАК с антитромбоцитни медикаменти. 
Субанализ на проучването RE-LY, сравняващо да-
бигатран срещу варфарин при пациенти с ПМ, про-
учва въпроса за комбинацията на дабигатран или 
варфарин с аспирин и/или клопидогрел: при около 
30% от пациентите се е наложила такава комбина-
ция и рискът от кървене е увеличен с около 60%, 
независимо дали антикоагулантът е дабигатран 
или варфарин, независимо дали анитромбоцитни-
ят медикамент е един, или е двойна комбинация 
и независимо дали над или под 50% от времето е 
приемана комбинирана антитромбозна терапия. В 
групата с дабигатран честотата на фатално кърве-
не и хеморагичен инсулт е сигнификантно по-ниска 
от тази при варфарин [6]. Това предполага известна 
ефективност и безопасност на комбинацията даби-
гатран с антитромбоцитни медикаменти, но все още 
няма сигурни клинични доказателства за това.

Поради липса на доказателства от проучвания 
и регистри в Европейските ръководства [15] не се 
препоръчва рутинната терапия с нови ОАК и/или 
новите антитромбоцитни медикаменти празугрел и 
тикагрелор. 

В заключение: комбинацията на предсърдно 
мъждене с коронарна болест е честа и нараства 
прогресивно, влошава прогнозата на пациентите и 
изисква комбинирана антитромбозна терапия, при 
избора на която се налага индивидуален подход, 
съпоставящ множество рискови фактори (за кър-
вене, за стент-тромбоза и инсулт), като нараства 
честотата на кървенето и е необходим внимателен 
баланс полза/риск.
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НА КАРДИОЛОЗИТЕ 
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УВОД

Предсърдното мъждене (ПМ) е най-разпростра-
неното ритъмно нарушение, зачестяващо с възраст-
та и с развитието на сърдечно-съдовите заболявания 
(ССЗ). 10-15% от мозъчните инсулти са в резултат 
на ПМ. Свързано е сигнификантно с болестността 
и смъртността от ССЗ и в около половината от слу-
чаите има тенденция да рецидивира, независимо от 

провежданото антиаритмично лечение. Лицата с ПМ 
са с 5-кратно по-висок риск за развитие на мозъчен 
инсулт в сравнение с лицата в синусов ритъм. Само 
в САЩ за една година се наблюдават 60 000 нови 
случая на мозъчен инсулт, свързан с ПМ.

Ролята на ехокардиографията (ЕхоКГ) в оцен-
ката на пациентите с ПМ е първостепенна, тъй като 
чрез тази методика можем да установим най-бързо 
и безопасно:

РОЛЯТА НА ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ
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Резюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е най-разпространеното нарушение на сърдечния ритъм, което зачестява с възрастта. 
Често е свързано със структурно заболяване на сърцето, макар че в някои случаи не се установява такова. Влоша-
ването на хемодинамиката и тромбоемболичните инциденти при ПМ е свързано с висока заболяемост и смъртност. В 
резултат на стазата се стига до тромбообразуване най-често в ухото на лявото предсърдие (ЛП) и то е главният източ-
ник на кардиоемболични исхемични усложнения при пациентите с ПМ. Наличието на тромби не може да се установи 
посредством трансторакална ехокардиография (ТТЕ), докато чрез трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) може да 
се оцени както функцията на ухото на ЛП, така и да се установят тромби [3, 14]. При всички пациенти с ПМ е необходимо 
се осъществи двуразмерна ехокардиография (ЕхоКГ) и доплер-ЕхоКГ, за да се определят размерите на ЛП и лявата 
камера (ЛК), както и левокамерната функция. Тромби в ЛП и неговото ухо рядко се установяват без ТЕЕ. Характерните 
находки от ТЕЕ за емболични усложнения при пациентите с невалвуларно ПМ са наличие на тромби, спонтанен ехокон-
траст и намалена скорост на кръвотока през ухото на ЛП [18]. Установяването на тромби в ЛП или в ухото му в хода на 
мозъчен инсулт или системен емболизъм е доказателство, че става въпрос за кардиоемболичен механизъм [11]. 
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Summary: Atrial fi brillation (AF) is the most common cardiac rhythm disturbance, increasing with the age. Often it is associated with structural 
heart disease, although a substantial proportion of patients have no detectable heart disease. Hemodynamic impairment and 
thromboembolic events related to AF result in signifi cant morbidity and mortality. Thrombus formation as a result of stasis in the 
left atrial appendage (LAA) is thought to represent the main source of disabling cardioembolic ischemic strokes in patients with AF. 
These thrombi cannot be regularly examined by precordial (transthoracic) echocardiography, so transesophageal echocardiography 
(TEE) is a more sensitive and specifi c method to assess LAA function and detect thrombus formation. All patients with AF should 
also have 2-dimensional, Doppler echocardiography to assess LA and LV dimensions, LV wall thickness, and function. Thrombus in 
the left atrium (LA) or LAA is seldom detected without TEE. Among the TEE features associated with thromboembolism in patients 
with nonvalvular AF are thrombus, spontaneous echo contrast and reduced LAA fl ow velocity. Detection of LA/LAA thrombus in the 
setting of stroke or systemic embolism is convincing evidence of a cardiogenic mechanism. 
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– структурното заболяване, водещо до ПМ и 
степента на функционалната увреда на сърцето;

– наличието на левокамерна хипертрофия;
– големината на лявото предсърдие (ЛП);
– спонтанен ехоконтраст в ЛП;
– наличие на интракавитарни тромби.
Основните ехокардиографски предиктори на мо-

зъчния инсулт, свързан с ПМ, са систолната функция 
на лявата камера (ЛК) и големината на ЛП [13].

ОЦЕНКА НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ
Предсърдната контракция осигурява между 15 и 

30% от ударния обем на ЛК [9, 16]. 
ЛП осигурява левокамерното пълнене чрез три 

основни механизъма: 
1. Като „резервоар” – по време на левокамерна-

та систола.
2. Проводна функция по време на фазата на 

ранното диастолно пълнене.
3. „Помпа” по време на предсърдната контракция .

Оценка на размера на ЛП
Големината на ЛП е независим предиктор за 

изхода на различни ССЗ – предсърдно мъждене, 
миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност. 
Уголемяването на размерите на ЛП рефлектира в 
ремоделиране на предсърдието, свързано с нару-
шена ЛП функция, и е сериозен предиктор за тром-
би в ЛП. ЕхоКГ е широко използван метод за оценка 
на ЛП. Ехокардиографски определени, размерите и 
обемите на ЛП са подценени в сравнение с ядрено-
магнитния резонанс и компютърната томография, но 
поради лесната изпълнимост и безопасност ЕхоКГ 
има предимство. Съгласно препоръките на Амери-
канската кардиологична асоциация (АНА) ехокар-
диографски размерите на ЛП трябва да се оценяват 
по препоръчваната схема, представена на фиг. 1.

Измерването на предно-задния размер на ЛП 
чрез М-мод (фиг. 2) е прост и широко използван ме-
тод , но не се възприема от всички, тъй като проме-
ните в големината на ЛП са асиметрични. 

Размерът на лявото предсърдие може да се оцени 
и от парастернална позиция по дългата ос (фиг. 3).

ЛП се измерва и по дългата ос от апикална по-
зиция (фиг. 4).

Оценка на площта на ЛП
Площта на ЛП се определя от апикална позиция 

в четири- и двукухинен срез (фиг. 5).
В проучването Framingham постепенното увели-

чаване с 5 mm на предно-задния диаметър на ЛП е 
свързано с 39% повишен риск от последващо ПМ [6].

Оценка на обема на ЛП
Поради ексцентричното уголемяване на ЛП по-

настоящем индексираният спрямо телесната по-
върхност обем на ЛП се приема като по-сензитивен 
метод за оценка на неговата големина.

Фиг. 1. Схема на препоръчваните измервания на ЛП 
съгласно препоръките на АНА  (Aurigemma, G. P. et al. 
Circ Cardiovasc Imaging 2009;2:282-289) 

Фиг. 2. М-мод ЕхоКГ за оценка на предно-задния раз-
мер на ЛП

Фиг. 3. Парастернална позиция по дългата ос за оцен-
ка на размера на ЛП

Фиг. 4. Апикална позиция 4-кухинен срез за оценка на 
размера на ЛП (нормални размери на ЛП: по късата 
ос – 28-40 mm, по дългата ос – 41-61 mm)
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Фиг. 5. Апикална позиция 4- и 2-кухинен срез за оцен-
ка на площта на ЛП (нормалната стойност на площта 
на ЛП е под 20 cm2)

За оценка на обема на ЛП се използват два ме-
тода: 

1. Метод на Simpson, включващ измерване 
в две равнини (двукухинен и четирикухинен срез) 
(фиг. 6).

2. Метод площ/дължина.Обемът на ЛП може 
да се оцени и по метода площ/дължина от апикална 
позиция четири- и двукухинен срез (фиг. 7).

Максималният ЛП обем се измерва във frame 
точно преди отварянето на митралната клапа. Ми-
нималният ЛП обем се измерва във frame точно 
след Р-вълната преди затварянето на митралната 
клапа [8].

Когато оценяваме обема на ЛП и по двата мето-
да, за краeн показател се взема средната аритме-
тична стойност от 4- и 2-кухинен срез. 

Обемът на ЛП може да се изчисли по формула-
та [17]:

Oбем ЛП = ([0.85 x A1 x A2]/L) 

Където A1 = площта на ЛП от апикален 4-кухи-
нен срез, A2 = площта на ЛП от апикален 2-кухинен 
срез, L = средноаритметичната стойност на ортого-
налния размер на ЛП в споменатите позиции.

При пациенти с ИБС в синусов ритъм индексът 
на обема на ЛП има по-голяма предиктивна роля от 
ФИ% за СН, хоспитализация и смъртност. 

Обем на ЛП − референтни стойности:

Фиг. 6. Апикална позиция 4- и 2-кухинен срез за оцен-
ка на обема на ЛП по метода на Simpson

Фиг. 7. Апикална позиция 4- и 2-кухинен срез за оцен-
ка на обема на ЛП по метода площ/дължина 
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– Максимален обем − 28 ± 6 ml/m2 
– Минимален обем – 9 ± 4 ml/m2 
– Фракция на изпразване – 23 ± 8 ml/m2.

РОЛЯ НА TEE ПРИ ПМ 
Трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) 

е метод на избор за изследване на пациенти с ПМ 
преди възстановяване на синусов ритъм с оглед 
оценка на емболичния риск. ТЕЕ се провежда при 
всички пациенти с ПМ с продължителност над 48 
часа и кандидати за възстановяване на синусов 
ритъм. ТЕЕ е със сензитивност над 92% и специ-
фичност 98% за доказване на тромби в ЛП [10] и 
най-вече в неговото „ухо” (фиг. 8). 

ТЕЕ дава най-добра представа за структурата и 
функцията на “ухото“ на ЛП.

Фиг. 8. ТЕЕ – наличие на тромб в „ухото” на ЛП

Левопредсърдното „ухо” изпълнява важна роля 
в резервоарната функция на предсърдието, особе-
но при повишаване на налягането или обема в него. 
ТЕЕ дава информация за структурата и функцията 
на левопредсърдното „ухо”.

Важен показател за функцията на „ухото” на ЛП 
е неговата ФИ% (фиг. 9). Изчислява се по площта 
му, измерена по време на систола и диастола, по 
следната формула:

ФИ% = максимална площ−минимална площ/
максимална площ Х 100.

Определяйки функцията на „ухото” на ЛП и скоро-
стите на кръвотока на входа му посредством PW доп-
лер, можем да оценим емболичния риск (фиг. 10).

Фиг. 9. Фракцията на изтласкване (ФИ%) на ухото на ЛП

Фиг. 10. Скорост на кръвотока на входа на “ухото” оп-
ределяме чрез PW доплер

Обособяват се две групи пациенти: І група – със 
скорост > 25 cm/s – подобно на лицата в синусов ри-
тъм и ІІ група – с нискоскоростен профил – под 25 
cm/s.

Обикновено лицата в І група са с ФИ% на „ухото” 
на ЛП над 55%. Вероятността за задържане на сину-
сов ритъм е по-голяма при пациентите в тази група. 

ТЪКАННА ДОПЛЕР-ЕХОКГ НА ЛП И НЕГОВОТО 
УХО 
С помощта на тъканната доплер-ЕхоКГ могат да 

бъдат измерени и миокардните скорости по време 
на пълненето и контракцията на предсърдието [1]. 
Те могат да бъдат получени на върха, септалната 
или латералната стена на ухото (фиг. 11).

На фиг. 11 вълната Sа е в резултат на левока-
мерна систолна, Еа – вълната по време на ранно 
диастолно пълнене, и Аа – по време на предсърд-
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ната контракция. По вълната Аа съдим за активна 
предсърдна контракция и тя изчезва при ПМ.

Чрез пулс-тъканна доплер-ЕхоКГ можем да оце-
ним и функцията на „ухото” на ЛП (фиг. 12).

Фиг. 11. Тъканна доплер-ЕхоКГ на ЛП [5]. Europace, 
2008 10 (Suppl. 3), 62-69

Фиг. 12. Пулс-тъканна доплер-ЕхоКГ на левопред-
сърдното „ухо” 

При синусов ритъм получаваме кривата на ско-
ростта с два възходящи пика, съответстващи на 
ранна и късна предсърдна систола (преди и след Р-
вълната на ЕКГ), и крива с негативен късен диасто-
лен пик, съответстваща на фазата на пълненето на 
левопредсърдното ухо. 

ПРЕДИКТОРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЕН 
СИНУСОВ РИТЪМ 
1. Пик на антероградната скорост на ухото на 

ЛП > 40 cm/s. 
2. Размер на ЛП < 44 mm. 
3. ЛК ФИ% > 46%. 
4. Липса на спонтанен ехоконтраст в ЛП при TEE. 
5. Превантивна антиаритмична терапия след 

възстановяване на синусов ритъм. 

ОЦЕНКА НА МЕХАНИКАТА НА ЛП 
За оценката на механиката на ЛП напоследък се 

използват модерни методики. Оценяват се показате-
лите strain (деформацията) и strain rate (скоростта, с 
която настъпва деформацията). Тези параметри мо-
гат да се определят чрез два метода: тъканен доп-
лер – TDI (фиг. 13), и speckle tracking (фиг. 14).

(а)

(б)
Фиг. 13. Оценка strain (а) и strain rate (б) на ЛП, опреде-
лени по метода на TDI

По време на пресърдната диастола левопред-
сърдният strain се повишава, достигайки пик точно 
преди отварянето на митралната клапа. По време 
на проводната фаза ЛП strain намалява, показвайки 
плато по време на диастазата. Негативен пик – в 
края на ЛП контракция.

Strain, определен чрез доплер-техниките, е за-
висим от ъгъла и затова speckle tracking технологи-
ята дава възможност за по-точно и по-бързо опре-
деляне на ЛП механика. Освен това speckle tracking 
осигурява по-добра оценка на тънката ЛП стена. 
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Фиг. 14. Оценка на strain и strain rate на ЛП посред-
ством spackle tracking

В състояние на ПМ чрез тези нови методики 
се визуализира механичната дисфункция на ляво-
то предсърдие. Наблюдава се намаляване на ам-
плитудата на вълните Sa и/или Ea и отсъствие на 
вълната Аа, съответстваща на предсърдната кон-
тракция. Speckle tracking е достъпен с добра въз-
производимост и ниска варабилност метод за оцен-
ка на левопредсърдния лонгитудинален strain и e 
обещаващ метод за изследване на ЛП миокардна 
деформация в динамика [12]. 

ПРЕДСЪРДЕН STUNNING („ЗАШЕМЕТЯВАНЕ”)
Предсърдният stunning се характеризира с нама-

лена механична функция на лявото предсърдие след 
възстановен синусов ритъм и се свързва с повишен 
тромбоемболичен риск в продължение на няколко 
седмици. Възстановяването на синусов ритъм неви-
наги се последва от ефективна предсърдна контрак-
ция. След успешно възстановяване на синусов ритъм, 
независимо от метода, по който е постигнато (електри-
ческо кардиоверзио, медикаментозно или спонтанно) 
[7], stunning на ЛП и неговото „ухо” води до повишено 
тромбообразуване и риск от тромбоемболични инци-
денти. Предсърдният stunning е най-значим веднага 
след възстановяването на синусовия ритъм и след 
това прогресивно се преодолява в следващите някол-
ко дни, но понякога може да е налице в продължение 
на 3-4 седмици. Продължителността на предсърдния 
stunning е в зависимост от времетраенето на ПМ [4, 
11]. С помощта на модерните методики, оценяващи 
ЛП механика, може да се оцени постепенното възвръ-
щане на предсърдната контракция след възстановя-
ване на синусовия ритъм. 

ОБОБЩЕНИЕ 
Ехокардиографското изследване (ТТЕ и ТЕЕ) е 

неотменимо и с изключително информативна стой-
ност при пациентите с предсърдно мъждене. То дава 
представа за състоянието на сърцето, рисковете 

от възстановяването и шансовете за запазване на 
възстановения сърдечен ритъм. Механичната дис-
функция на ЛП, съчетана с уголемените му размери, 
са предиктори за рецидивиране на предсърдното 
мъждене. ЛП обем е по-добър от ЛП диаметър като 
мярка за големината на ЛП и трябва да бъде вклю-
чен в рутинната клинична оценка. Все още сравни-
телно малък брой проучвания показват значението 
на strain и strain rate при оценка на левопредсърд-
ната механика, но безспорно тези методики ще на-
мерят място в оценката на състоянието на ЛП. Има 
нужда от повече изследвания в тази насока. Speckle 
tracking може успешно да се прилага и за оценка на 
ЛП лонгитудинална функция, въпреки че все още не 
са представени референтни стойности. 
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Резюме: Пероралните антикоагуланти (ПОАК) са витамин К-антагонисти с широко приложение като антитромбоемболична про-
филактика при високорискови пациенти с ритъмна патология, дълбока венозна тромбоза и клапно протезиране. Пред-
вид тесния терапевтичен прозорец и целевото постигане на антикоагулация е възможно настъпването на хеморагични 
усложнения, от които най-сериозни и често фатални са интракраниалните. За периода 10.2009 г.-10.2011 г. в Клиниката 
по неврохирургия при УМБАЛСМ „Пирогов” бяха лекувани 27 пациенти с налични обемни интракраниални хеморагични 
лезии и прием на ПОАК. Средната възраст в серията е 71,6 год. (56-88 год.). Най-честото показание за терапията е 
ритъмна патология, като при 11 от болните (40,7%) липсват данни за давността на лечението, а за останалите случаи 
се отчита средна продължителност на приема на медикамента – 40,8 месеца. Преобладават случаите със субдурални 
кръвоизливи – 15 болни (55,6%), остро протичане − 18 (66,7%), и наличие на анамнеза за травма – при 14 от болните. 
Нивото на антикоагулация варира широко при поставяне на диагнозата (INR от 1,18 до 21,37) с преобладаване на стой-
ности извън терапевтичните – 21 болни (77,8%), от които 17 са свръхантикоагулирани. Хирургично лечение се проведе 
при 23-ма болни (85,2%). При трима от болните се наложи повторна операция. Средният болничен престой бе 16,4 дни 
за болните с остри кръвоизливи, 11,7 дни за тези с хронични и 3,25 дни за неоперираните. При всички неоперирани 
болни настъпи летален изход, смъртността при острите хематоми бе 50%, а при хроничните – 0%. Приемът на ПОАК 
изисква строги индикации за стартиране, активно проследяване и ранно идентифициране на рисковите за настъпва-
не на хеморагични усложнения пациенти. Нивото на антикоагулация е от значение както за ефикасността, така и за 
безопасността на терапията. Възникналите интракраниални кръвоизливи често демонстрират нарастване на обема 
и клинично влошаване на пациента, което често завършва с фатален изход. Хирургичното лечение при селектирана 
група пациенти има задоволителни резултати и подобрява прогнозата при интракраниални кръвоизливи на фона на 
перорална антикокоагулантна терапия. 

Ключови думи: перорален антикоагулант, интракраниален кръвоизлив, усложнение
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Summary. Oral Anticoagulants (OAC) are Vitamin K-antagonists widely used as thrombembolic prevention in patients at high risk, including 
those with abnormal heart rhythms, deep vein thrombosis (DVT) and prosthetic heart valves. Considering the narrow therapeutic 
window, aiming at anticoagulation could lead to undesirable effect such as hemorrhages, of which intracranial hemorrhage is the 
most serious one, often with a fatal end. Twenty-seven patients presenting with large intracranial hemorrhagic lesions while on 
anticoagulant treatment were hospitalized and treated in the Clinic of Neurosurgery of University Multiprofi led Hospital for Active 
Treatment and Emergency Medicine “N.I.Pirogov” for the period Oct 2009-Oct 2011. The average age of the examined patients 
was 71.6 years (range 56-88 years). Rhythmic pathology was found to be the most common indication for initiating treatment. 
Eleven of the studied patients (40.7%) were unable to give suffi cient information when the treatment had been started and what 
was the duration of it. The remaining 59.3% of the patients had a mean duration of anticoagulant treatment of 40.8 months. Most 
common were found to be the subdural hemorrhages – 15 patients (55.6%), acute progression – 18 (66.7%) and with history 
of trauma – 14 patients. Anticoagulation status varied considerably among patients, with INR being in the range between 1.18 
and 21.37, with a prevalence of the values outside the normal range – 21 patients (77.8%), 17 of which being excessively 
anticoagulated. Twenty-three of the patients (85.2%) were treated with surgery. Three of them required a second operation.
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УВОД
Пероралните антикоагуланти (ПОАК) са ви-

тамин К-антагонисти с широко приложение като 
антитромбоемболична профилактика при високо-
рискови пациенти с ритъмна патология, дълбока 
венозна тромбоза и клапно протезиране. Предвид 
тесния терапевтичен прозорец и целевото постига-
не на антикоагулация е възможно настъпването на 
хеморагични усложнения, от които най-сериозни и 
често фатални са интракраниалните. Представяме 
серия от пациенти с интракраниални кръвоизливи, 
възникнали на фона на прием на ПОАК, и кратък 
преглед на литературата по темата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 10.2009 г.-10.2011 г. в Клиниката по 

неврохирургия при УМБАЛСМ „Пирогов” бяха леку-
вани 27 пациенти с налични обемни интракраниал-
ни хеморагични лезии и прием на ПОАК – Sintrom 
(Acenocoumarol), табл. 1. От серията са изключени 
пациенти с прием на ПОАК и наличие на интракра-
ниална хеморагия без наличен обемен ефект и не-
обходимост от хирургично лечение.

Предвид разнородността на групата по отноше-
ние на индикациите за оперативно лечение и про-
дължителността на приема на ПОАК, евентуалното 
наличие на травма, тежестта на интракраниалната 
патология и оттам изходното клинично състояние не 
е осъществяван подробен сравнителен анализ на 
болните. Средната възраст в серията е 71,6 год. (56-
88 год.). Най-честото показание за прием на ПОАК е 
ритъмна патология – по типа на абсолютна аритмия, 
самостоятелно при 10 от случаите или в комбинация 
с белодробна тромбоемболия или исхемичен мозъ-
чен инцидент при 3-ма от болните. При 11 от болните 
(40,7%) липсват данни за давността на лечението с 
ПОАК, такива не са получени както от самите болни, 
ако са в състояние да ги дадат, така и от близките 

им. За останалите случаи се отчита средна продъл-
жителност на приема на медикамента – 40,8 месе-
ца (0,33-300 месеца), като 5 (18,5%) от болните са в 
първите три месеца от лечението.

Прави впечатление широкото вариране на ниво-
то на антикоагулация при поставяне на диагнозата 
(INR от 1,18 до 21,37) и преобладаването на стой-
ности извън терапевтичните – 21 болни (77,8%), от 
които 17 са свръхантикоагулирани.

При поставяне на диагнозата 18 (66,7%) от ин-
тракраниалните кръвоизливи са остри, останалите 
9 (33,3%) – в хроничен стадий. Сигурни анамнестич-
ни данни за травма на главата има при 14 от бол-
ните, наличие на неубедителни при 3, останалите 
случаи са приети за спонтанни.

Преобладават субдуралните кръвоизливи – 15 
болни (55,6%), под формата на остри или хронични, 
незадължително с предшестваща травма, при един 
от болните в съчетание с епидурален хематом (слу-
чай № 9). Останалата част от болните – 12 (44,4%) 
са с интрацеребрални хематоми, като при двама от 
тях е наблюдавана отчетлива динамика в образна-
та находка. Случай № 11 е с масивна субарахноид-
на хеморагия на изходния КТ, наличие на интраце-
ребрален хематом вляво фронтално с пробив във 
вентрикулната система 9 часа по-късно и значимо 
нарастване на кръвоизлива 12 часа след това при 
изходно INR 2,24 и стартирана заместителна тера-
пия. Случай № 12 има негативен изходен КТ и ин-
трацеребрални хематоми двустранно темпорално 
24 часа по-късно със значимо нарастване след още 
24 часа при изходно INR 5,59 и стартирана замес-
тителна терапия. 

Хирургично лечение се проведе при 23-ма болни 
(85,2%), при останалите 4 настъпи смъртен изход по 
време на подготовката за оперативна интервенция 
или не се осъществи такава предвид крайно тежко 
изходно състояние. Необходимост от предоператив-
на заместителна терапия и стимулирано обръщане 
на антикоагулацията имаше при 15 от болните. 

The mean hospital stay was as follows: acute hemorrhage – 16.4 days; chronic hemorrhage-11.7 days; on conservative treatment 
– 3.25 days. All conservatively treated patients had a fatal outcome, death occurred in 50% of the surgically treated patients 
with acute hemorrhage and in 0% of those, having a chronic hemorrhage. Treatment with anticoagulant drugs needs attention 
concerning indications for initiation of treatment, active follow up, and early identifi cation of patients at high risk for developing a 
hemorrhagic complication. Anticoagulation status has an important role in the effectiveness and safety of treatment. Intracranial 
hemorrhages tend to enlarge with time, resulting in a clinical deterioration and  fatal outcome. Surgical management of selected 
individuals with intracranial hemorrhage shows satisfactory results and improves the prognosis in patients with anticoagulation-
associated intracranial hemorrhages.

Key words: oral anticoagulant, intracranial hemorrhage (ICH), complication
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Таблица 1. Клинични характеристики на пациентите 

№ Възраст 
(год.) Пол Индикация за 

лечение с ПОАК
Продължителност 
на лечението (мес.) Изходен INR КТ находка ОП GOS 

(болничен престой)

1 71 М дълбока венозна 
тромбоза 0,33 5,09 двустранни 

ХСД да 5

2 64 F клапно 
протезиране 17 6,09 остър СД да 1

3 88 F аритмия (ПМ) неизв. 2,66 ИЦХ да 1

4 71 F аритмия (ПМ), 
ИМИ 43 3,11  ИЦХ да 3

5 56 М артериална 
тромбоза 13 5,25 остър СД да 5

6 60 М дълбока венозна 
тромбоза, ИМИ 14 2,16 остър СД да 5

7 60 М аритмия (ПМ) неизв. 3,62 двустранни 
ХСД да 5

8 65 М артериална 
тромбоза 13 2,24 ХСД да 5

9 76 М дълбока венозна 
тромбоза неизв. 3,93 ЕХ, остър 

СД да 1

10 74 М аритмия (ПМ) неизв. 2,37 ИЦХ да 1

11 63 М ИБС 14 3,75 ИЦХ не 1

12 71 М аритмия (ПМ) неизв. 5,59 двустранни 
ИЦХ да 1

13 75 М ИБС неизв. 10,93 остър СД не 1

14 83 М аритмия (ПМ) неизв. 1,75 ХСД да 5

15 81 F аритмия (ПМ) 4 5,72 ИЦХ не 1

16 70 F аритмия (ПМ) неизв. 2,81 ИЦХ да 1

17 79 М аритмия (ПМ), 
ИМИ

41 21,37 ИЦХ не 1

18 80 М пароксизмална 
аритмия 

125 1,18 ХСД да 5

19 72 F дълбока венозна 
тромбоза

1 5,9 двустранни 
ХСД

да 5

20 59 М аритмия (ПМ), 
БТЕ

1 1,98 двустранни 
ХСД

да 5

21 76 F аритмия (ПМ) неизв. 7,81 САХ, ИЦХ* да 1

22 70 F аритмия (ПМ) 1 1,31 ИЦХ не 3

23 69 F клапно 
протезиране

61 1,44 ИЦХ да 3

24 64 F дълбока венозна 
тромбоза

3 3,07 ИЦХ да 3

25 75 F БТЕ 2,5 2,1 ХСД да 4

26 68 M клапно 
протезиране

300 6,26 ХСД да 5

27 82 F аритмия (ПМ) неизв. 16,4 остър СД да 1

Използвани съкращения: ПМ − предсърдно мъждене, ИБС – исхемична болест на сърцето; ИМИ – исхемичен мозъчен инсулт; БТЕ – белодробна тромбоемболия; 
СД – субдурален хематом; ХСД – хроничен субдурален хематом; ИЦХ – интрацеребрален хематом; ЕХ – епидурален хематом
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РЕЗУЛТАТИ

При трима от болните се наложи повторна опе-
рация – по повод възникнало кървене през опера-
тивните дренове непосредствено след завършване 
на интервенцията (случай № 8); оформяне на субду-
рална колекция на контролен КТ и клинично влоша-
ване (случай № 9) и развитие на интрацеребрален 
хематом след поставяне на външен вентрикулен 
дренаж (случай № 21). Средният болничен престой 
бе 16,4 дни за болните с остри кръвоизливи, 11,7 
дни за тези с хронични и 3,25 дни за неоперирани-
те. При всички неоперирани болни настъпи летален 
изход, смъртността при острите хематоми бе 50%, а 
при хроничните – 0%.

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Клиничен случай № 15 – жена на 81 години, ко-

ято приема ПОАК по повод абсолютна аритмия при 
предсърдно мъждене от 4 месеца. Липсват анам-
нестични данни за травма на главата. Постъпва в 
крайно тежко общо състояние (GCS 3т) с изходен 
INR 5,72 и КТ данни за голям интрацеребрален кръ-
воизлив с пробив във вентрикулната система (фиг. 
1). Настъпи летален изход на втория ден от болнич-
ния престой.

Фиг. 1. Клиничен случай № 15, диагностичен КТ

Клиничен случай № 4 – жена на 88 години, ко-
ято приема ПОАК от 43 месеца по повод абсолют-
на аритмия при предсърдно мъждене и преживян 
исхемичен мозъчен инсулт. По данни на близките 
паднала вкъщи след прилошаване и наличие на 
хематемеза. Постъпва в тежко състояние (GCS 7т, 
с преморбидно наличие на двигателен дефицит за 
десни крайници и говорни нарушения) с изходен 
INR 3,11 и КТ данни за интрацеребрален кръвоиз-
лив (фиг. 2a). Болната е оперирана в условията на 
спешност с предоперативно заместване с ПЗП и 
Prothrombin Complex Concentrate 1200IE и е изписа-
на в задоволително състояние (фиг. 2b).

 
а) диагностичен КТ b) следоперативен КТ

Фиг. 2. Клиничен случай № 4

Клиничен случай № 5 – мъж на 56 години, който 
приема ПОАК по повод артериална тромбоза от 13 
месеца. По данни на близките си е ударил главата 
вкъщи. Постъпва в коматозно състояние (GCS 7т) 
с анизокория и десностранна хемипареза при INR 
5,25 и КТ данни за остър субдурален хематом (фиг. 
3a). Болният е опериран в условията на спешност 
с предоперативно заместване с ПЗП и Prothrombin 
Complex Concentrate 1200IE и е изписан в добро 
състояние, без двигателен дефицит (фиг. 3b).

 
а) диагностичен КТ b) следоперативен КТ

Фиг. 3. Клиничен случай № 5

ОБСЪЖДАНЕ

ПОАК широко се използват като антитромбоем-
болична профилактика при високорискови пациенти 
с ритъмна патология, дълбока венозна тромбоза и 
клапно протезиране. Едно от най-разпространените 
показания за стартиране на прием на ПОАК е пред-
сърдното мъждене, като честа и особено сериозна 
форма на сърдечна аритмия. Наличието му при 
болни с исхемични мозъчни инциденти се оценява 
на 15%, при възрастни над 80 години достига 30% 
[42]. По литературни данни пероралните антикоагу-
ланти – ПОАК, редуцират риска от мозъчносъдови 
инциденти при болни с предсърдно мъждене с 62% 
(48-74%). Ползата от антитромботични медикамен-
ти (аспирин) при тези болни е отчетливо по-малка 
– 22% (2-38%) [14, 15].
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Интензитетът на антикоагулация е от значение 
както за реалната тромбоемболична профилакти-
ка, така и за безопасността на лечението, най-вече 
с избягване на животозастрашаващи интракрани-
ални хеморагии. 

Годишният риск от възникването на значителни 
хеморагични усложнения може да достигне 7%, при 
3,9% риск от интракраниално кървене [13]. Необхо-
димостта от определяне значимостта на проявени-
те хеморагии е довела до редица опити за категори-
зирането им. Към момента в практиката се използва 
подразделянето им на „major” и „minor”. Като „major” 
хеморагии се означават: фаталните; симптоматич-
ните кръвоизливи, възникнали на критични места 
(интракраниално, интраспинално, интраокуларно, 
ретроперитонеално, интраартикуларно, перикар-
диално), и довелите до състояние на хеморагичен 
шок при съответно понижаване на хематологичните 
показатели и необходимост от кръвопреливане [36]. 
От същия авторски колектив е стандартизирано и 
дефинирането на аналогични категории при хирур-
гично третирани пациенти [35], макар и определени 
от други автори като противоречиви [33].

Съществуват редица опити за клинично прогно-
зиране на възникването на хеморагични усложне-
ния при лечение с ПОАК и дефиниране на високо-
рисковите пациенти. Първият убедителен опит за 
формулиране на клиничен прогностичен индекс е 
на Landefeld и сътр. (1989) – „Outpatient Bleeding 
Risk Index”, с модификация на Beyth  и сътр. (1998) 
[4, 20]. Прогностичната стойност и възможности за 
идентифициране на високорисковите пациенти на 
индекса са потвърдени и в други проучвания [1, 41]. 
Впоследствие са предложени индекси за конкретни 
групи болни – например с наличие на венозна тром-
боемболия [17, 18, 34]; предсърдно мъждене [12, 
37]. В предложения от The Euro Heart Survey (2010 
г.) и одобрен от ACC/AHA/ESC индекс HAS-BLED за 
пръв път се включват като прогностичен показател 
лабилни стойности на INR [28].

Паралелно с опитите за въвеждане на прогнос-
тичен клиничен индекс в литературата се откриват 
редица проучвания върху ПОАК асоциираните хе-
морагии. Проспективно проучване ISCOAT (Italian 
Study on Complications of Oral Anticoagulant Therapy) 
от 1996 г. обобщава хеморагичните усложнения при 
лечението с ПОАК. Изследването включва 2745 па-
циенти, 68% от които с INR в терапевтични граници, 
и установява честота на фатални; „major” и „minor” 
хеморагии съответно 0,25; 1,1 и 6,2 на 100 пациенти/
година. Авторите обръщат внимание, че близо 1/5 
от хеморагичните инциденти възникват при INR под 
2,0 [27]. Подобни наблюдения имат единични други 
автори в по-малки проучвания [20]. Резултатите на 
проучване ATRIA (Anticoagulation and Risk Factors In 

Atrial Fibrillation) от 2009 г. върху релативните нива 
на тромбоемболичните и хеморагични интракрани-
ални усложнения като функция на INR при пациенти 
с предсърдно мъждене потвърждават оптималните 
нива на антикоагулация с INR 2-3. Авторите обръ-
щат внимание, че честотата на тромбоемболични-
те инциденти рязко нараства при INR под 1,8 и не 
намалява значимо при стойности над 2-2,5; докато 
честотата на интракраниалните хеморагии се пови-
шава при INR над 3,5 и не се понижава съществено 
при стойности под 2-2,5 [38]. Прави впечатление, че 
средно 44% (39-49%) от хеморагичните усложнения 
на ПОАК възникват при INR над терапевтичните 
стойности и средно 48% (41-55%) от тромбоембо-
личните компликации настъпват при INR под тера-
певтичните нива. Едновременно с това честотата 
на хеморагиите не нараства правопропорционално 
на времето, в което INR е високо, докато честотата 
на тромбоемболиите отчетливо се повишава па-
ралелно на продъжителността на периода, в който 
INR е ниско [26].

Възникването на интракраниална хеморагия е 
особено опасно и животозастрашаващо усложне-
ние на лечението с ПОАК. В повечето проучвания с 
напредването на възрастта се повишава отчетливо 
риска от значимо ПОАК асоциирано интракраниал-
но кървене, средно от 1,8 до 3,2 пъти [7]. Анализ 
на Torn и сътр. от 2005 г. демонстрира честота на 
значими хеморагии 1,5/100 пациенти/година във 
възрастта под 60 години и 4,2/100 пациенти/година 
във възрастта над 80 години [40]. По-високият риск 
при хората в напреднала възраст се отдава на на-
лични мозъчносъдови промени като левкоарайоза 
и амилоидна ангиопатия; прием на повече меди-
каменти, някои от които могат да окажат влияние 
върху метаболизма на ПОАК; по-голяма честота на 
травматични инциденти – падания; в редица слу-
чаи − по-труден контрол и проследяване на нивото 
на антикоагулация [19, 32, 39]. Голямата част от ин-
тракраниалните хеморагични усложнения възник-
ват в началните етапи от лечението. Повечето авто-
ри приемат за най-рискова първата една година от 
започване на приема на ПОАК [3], някои определят 
за критичен първия един месец [9, 29], а противно 
на тях трети смятат, че рискът нараства паралелно 
на продължителността на лечението [11, 24]. По ли-
тературни данни 6-38% от болните са свръхантико-
агулирани [2]. Ето защо може да се приеме, че не-
зависимо от по-високите средни стойности на INR 
при усложнените пациенти по-ниските нива на INR 
не профилактират във всички случаи развитието на 
интракраниален кръвоизлив [7].

При липса на травма интрацеребралните кръво-
изливи са най-честата форма на интракраниално 
хеморагично усложнение на ПОАК. Причините, кои-
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то водят до възникването им, не са изяснени напъл-
но и се дискутират от редица автори. Потенциални-
те механизми включват наличие на предшестващо 
субклинично кървене, което води до оформяне на 
хематом при постигане на антикоагулация [16, 32], 
или директно причиняване в резултат на повлиява-
нето на синтеза на витамин К-зависимите коагула-
ционни фактори. Интрацеребралните хематоми, 
възникнали на фона на прием на ПОАК, имат по-
голям изходен обем [5, 25, 29], демонстрират по-
често значимо нарастване (> 33%) независимо от 
корекцията на коагулационния статус [5, 21] и висо-
ка честота на клинично влошаване по време на об-
ръщане на антикоагулацията [8, 43]. Дискутираните 
прогностични фактори по отношение на преживяе-
мостта и функционалния изход включват изходния 
неврологичен скоринг (по Glasgow Coma Scale) в 
рамките на болничния престой в краткосрочен план 
[2, 10, 23] и изходния INR [2, 9, 11, 39] и обема на 
хематома [2] в дългосрочен.

Литературен обзор с практически препоръки за 
терапевтичното поведение при болни на ПОАК с ин-
трацеребрални хематоми предлагат Masotti и сътр. 
от 2011 г. Вниманието е акцентирано върху спеш-
ното обръщане на антикоагулацията с понижаване 
на INR, небходимостта от реанимационни меропри-
ятия и хирургично лечение при наличие на индика-
ции. Авторите подчертават ниската честота на въз-
никване на тромбоемболични усложнения при тези 
болни независимо от спиране на приема на ПОАК. 
Своето място в дискусията намира и проблемът по 
подновяване приема на ПОАК при индивидуална 
преценка и балансиране между тромботичния риск 
в контекста на налично тромбоемболично заболя-
ване и риска от повторно кървене [22].

Рестартирането на антитромбоемболична про-
филактика с ПОАК при пациенти с преживяна ин-
трацеребрална хеморагия е обсъждано и от други 
автори. Eckman и сътр. разграничават пациентите 
с дълбоки и лобарни кръвоизливи като различно 
рискови за възникване на рехеморагия [6]. В серия 
от 17 оперирани по повод интрацеребрални хема-
томи пациенти и подновяване на антикоагулантния 
прием при 50% от преживелите 12 болни Rabinstein 
и сътр. не наблюдават повторни кръвоизливи при 
среден период на проследяване 6 години за случа-
ите с продължителен прием [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приемът на ПОАК изисква строги индикации за 
стартиране, активно проследяване и ранно иден-
тифициране на рисковите за настъпване на хемо-
рагични усложнения пациенти. Нивото на антикоа-
гулация е от значение както за ефикасността, така 

и за безопасността на терапията. Възникналите 
интракраниални кръвоизливи демонстрират често 
нарастване, при клинично влошаване и фатален 
изход. Хирургичното лечение при селектирана гру-
па пациенти има задоволителни резултати и подоб-
рява прогнозата при интракраниални кръвоизливи 
на фона на перорална антикокоагулантна терапия.
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Предсърдното мъждене (ПМ) е най-честата 
аритмия при възрастни пациенти, подлежащи на 
сърдечна хирургия. Често тази аритмия е рефрак-
терна на провежданата медикаментозна терапия 
поради естеството и давността на основния пато-
логичен процес. Въпреки че сърдечната честота 
може да се контролира относително лесно, персис-
тиращото мъждене влошава хемодинамиката пора-
ди загуба на предсърдната контракция по време на 
диастолното камерно пълнене. Също така въпреки 
провежданата антикоагулантна профилактика не 
може да се изключи напълно рискът от тромбемо-
болични усложнения.

Слабостите на консервативната терапия на ПМ 
са довели до развитието на алтернативни методи 
на поведение в стремежа да се възстанови физио-
логичната електрическа и механична активност на 
предсърдията.

Първата оперативна интервенция, която пости-
га тези цели, е процедурата на Мейс, въведена от 
Джеймс Кокс през 1987 г. и модифицирана няколко 
пъти.

Научната основа за процедурата са резулта-
тите от електрофизиологичните проучвания на 
най-честите места на възникване на абнормна ав-
томатичност, която може да поддържа ПМ устията 
на белодробните вени, както и теорията, че ПМ се 
поддържа от макрориентри кръгове (фиг. 1). Целта 
на процедурата е да се блокира провеждането на 
тригерираната активност и да се прекъснат пато-
логичните пътища на макрориентри електрическа 
активност. Оригиналната процедура се извършва 
чрез техниката сut and sew с презумпцията, че пос-
ледващата фиброза при тези лезии не може да про-
вежда електрически импулси (фиг. 2 и 3).

БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ
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Резюме: Предсърдното мъждене е значим медико-социален проблем. Хирургичното лечение е алтернатива при пациенти, ре-
фрактерни на медикаментозна терапия, с цел да се подобри качеството на живот и да се намалят страничните ефек-
ти. Представени са накратко развитието на хирургичните техники и нашият опит при 63-ма пациенти. Литературните 
справки и нашата работа показват, че хирургичната терапия, и по-точно вариантът „радиофреквентна аблация”, е 
ефективен и безопасен метод за лечение на предсърдно мъждене при подходящи пациенти, подлежащи на друга 
основна хирургична интервенция.
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Фиг. 1. Макрориентри кръгове на предсърдно мъжде-
не

 

Фиг. 2. Класически интервенции при Maze

Доказано е, че класическата Maze процеду-
ра възстановява синусовия ритъм при 60-95% от 
пациентите, като същевременно сигнификантно 
удължава времето на клампаж, повишава периопе-
ративната кръвозагуба и може да доведе до загуба 
на биологично активни вещества – например пред-
сърдния натриуретичен пептид, с вероятна послед-
ваща задръжка на течности. 

В последващите години хирургичното лечение 
на ПМ се развива в следните насоки:

– повторение на Cox Maze процедурата;
– изолирани ЛП лезии;
– изолация на пулмонални вени (фиг. 4 и 5).
Алтернатива на класическата сut and sew про-

цедура е използването на други източници на енер-
гия за нанасяне на лезии, като основната цел е те 
да бъдат трансмурални:

– радиофреквентна енергия,
– микровълнова енергия,
– криоаблация,
– лазер,
– високоинтензивен фокусиран ултразвук.
През последните години радиофреквентната 

аблация се очерта като предпочитана алтернати-
ва на класическата оперативна интервенция. При 
тази техника нанасянето на трансмурални лезии се 
осъществява чрез апликация на радиофреквентна 
енергия върху предсърдната тъкан под директен 
визуален контрол. Използват се 2 основни контакт-
ни инструмента: униполярен и биполярен. При уни-
полярните източници е по-трудно осъществяването 
на трансмурални лезии, докато при биполярните 
тази процедура е по-резултатна и се избягва рискът 

Фиг. 3. Продължение
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от увреждане на съседните кардиални и екстракар-
диални участъци. Усложненията са редки и се със-
тоят предимно във:

– кървене;
– увреждане на хранопровода;
– увреждане на артерия циркумфлекса;
– стеноза на белодробните вени.
При преглед на литературните обзори резулта-

тите от STAF-RF могат да се обобщят в следното: 
– синусов ритъм се възстановява при 40-64% 

на 3-тия месец след процедурата;

 

Фиг. 4. Съвременен протокол за нанасяне на лезии

 

 
Фиг. 5. Продължение

– синусов ритъм се възстановява при 60-92% 
на 12-ия месец след процедурата;

– левопредсърдната (ЛП) контракция се въз-
становява при 48-90%, а на деснопредсърдната 
(ДП) при 98% от случаите;

– удължаване на клампажното време с 10 до 
15 минути.

Прави впечатление, че оптимални резултати се 
наблюдават след 6-ия към 12-ия месец след проце-
дурата. Някои автори обясняват този период с вре-
мето, необходимо за възстановяване на функцио-
налната инервация на предсърдната тъкан. Дока-
зано е, че допълнителната антиритмична терапия 
повишава честотата на успех, като и в този случай 
най-ефективен остава амиодаронът. Много автори 
препоръчват провеждането на кардиоверзио при 
липса на непосредствен резултат на фона на про-
веждана антиритъмна терапия.

Съществуват предоперативни фактори, които 
са предиктори за успеха на прилаганата интервен-
ция:

– давност на ритъмното нарушение;
– размери на ЛП;
– ЛК систолна и диастолна функция;
– наличието на съпътстваща коронарна бо-

лест;
– възраст на пациента.
През последните години усилията на много цен-

трове са насочени и към развитието на оперативно 
лечение на ПМ чрез използването на минимално 
инвазивна техника – например порт, при пациенти 
с изолирано ПМ без друга съпътстваща патология 
подлежаща на оперативно лечение. Тези усилия са 
породени от факта, че ликвидирането на ПМ дори 
и с цената на оперативно лечение подобрява пре-
живяемостта и намалява късните странични карди-
ални ефекти.

Така в експертния консенсус, изработен от: Heart 
Rhythm Society, European Heart Rhythm Association, 
European Cardiac Arrythmia Society през 2007 г., са 
посочени индикациите за прилагане на STAF.

Индикации:
– Симптоматични пациенти с ПМ, подлежащи 

на сърдечна операция.
– Избрани асимптомни пациенти с ПМ, подле-

жащи на сърдечна операция, при които аблацията 
може да се извърши с минимален риск.

– Целенасочена, самостоятелна оперативна 
интервенция за аблация на ПМ при симптоматични 
пациенти, които предпочитат хирургичния подход, 
имат един или повече неуспешни опита или не са 
кандидати за катетърна аблация. 

За първи път в България през март 2004 г. в 
ОСХ на НКБ е осъществена STAF-RFA. До насто-
ящия момент за осъществени 63 процедури.
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Демографски данни:
– средна възраст – 56.5 год.
– мъже:жени – 35%:65%.
Предоперативна патология:
– клапна патология – 92%;
– клапна патология + коронарна болест – 5%;
– коронарна болест – 3%.
Предоперативни данни:
– средна продължителност на ПМ – 34 месе-

ца;
– среден ЛП размер – 54/73/60 mm;
– средна ФИ – 57.8%;
– съпътстваща коронарна болест – 8%.
Видове основно оперативно лечение със съ-

пътстващ STAF:
– MVR – 50.3%,
– MVR + TVR – 16.7%,
– MVR + AVR – 13.4%,
– AVR + MVR + TVR – 8.3%,
– AVR – 3.3%,
– VR + CABG – 5%,
– CABG – 3%.
При всички пациенти е използвано като източ-

ник на радиофреквентна енергия устройството 
“CARDIOBLATE” на фирма „Medtronic” – генератор 
и два накрайника: за нанасяне на епикардиални 
лезии – биполярен източник, и за нанасяне на ен-
докардиални лезии – униполярен източник (фиг. 6 
и 7).

Фиг. 6. Генератор за нанасяне на лезии

 
Фиг. 7. Накрайници за нанасяне на лезии

Процедурата започва с извършването на меди-
анна стернотомия, осъществяването на епикарди-
ална биполярна RF аблация на ДП на биещо сърце; 

канюлация и влизане в ЕКК; епикардиална биполяр-
на аблация на ЛП ухо, което впоследствие се изо-
лира; клампаж на аортата и вливане на кардиопле-
гичен разтвор; епикардиална биполярна аблация 
на леви и десни пулмонални вени; ЛП атриотомия и 
монополярна-ендокардиална аблация.

Според използваните лезии сме използвали ня-
колко модификации на процедурата:

– При 46.7% от пациентите е извършена би-
полярна аблация на ляво и дясно предсърдие.

– При 35% от пациентите – биполярна абла-
ция на ЛП и ДП + монополярна аблация на ЛП.

– При 8.3% от пациентите биполярна аблация 
на ДП + монополярна аблация на ЛП.

– При 10% от пациентите монополярна абла-
ция на ЛП.

Първоначално при липса на непосредствен ус-
пех от процедурата – т.е. персистиране на ПМ, при 
пациентите е продължавана предопеаривната те-
рапия с бета-блокер и дигоксин за контрол на ка-
мерна честота. С натрупване на опит се доказа, че 
имаме по-висока успеваемост, ако при пациента се 
започне лечение с амиодарон, независимо от непо-
средствения резултат. При противопоказания съот-
ветно е използван соталол. 

Така съответно успеваемостта ни се променя по 
следния начин:

– При дехоспитализация – възстановен сину-
сов ритъм от 54.5 на 62.5%.

– На шестия месец от 51.4 на 72%.
– На дванадесетия месец от 49 на 79%.
При 11.7% от пациентите се е наложило про-

веждането на медиастинална ревизия поради по-
изразено кървене; при 5% от случаите е била на-
лице необходимост от имплантация на постоянен 
кардиостимулатор. Има регистрирани 2 смъртни 
случая. Единият е непосредствено следоперативно 
в резултат на периоперативен миокарден инфаркт, 
а вторият – месеци след оперативната интервенция 
поради тромбоза на клапната протеза вследствие 
на неадекватна антикоагулация.

В заключение може да се каже, че STAF-RFA е 
ефективен и безопасен метод на ПМ при пациенти, 
подлежащи на хирургично лечение и съпътства-
що, рефрактерно на медикаментозната терапия, 
ритъмно нарушение при всички показани за това 
пациенти, като се очакват още по-добри резултати 
при прилагането на индивидуален сет лезии за все-
ки пациент.
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