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Препоръки на Европейското кардиологично Препоръки на Европейското кардиологично 
дружестводружество  ПМ ПМ 20122012 г. г.

Неклапно предсърдно мъждене Клапно предсърдно мъждене

< 65 години и единичен пристъп на
мъждене, вкл. жени

Оценяване на риска от инсулт 
CHA2DS2-VASc 

0 1 ≥2

Оценяване на риска от кървене (HAS-BLED стойност); 
вземат се предвид стойностите на пациента/предпочитания

Нови перорални антикоагуланти; 
ривароксабан, дабигатран

апиксабан
Антагонисти на витамин К

Без антиагрегантна
 терапия

Перорален антикоагулант

Да

Camm AJ et al. Eur Heart J 2012



Компоненти на триадата на  Virchow’s в 
тромбогенезата при ПМ

vWF = Von Willebrand factor

Watson T et al. Lancet 2009;373:155–66





• 57,1% от кардиолозите и 67.9% от интернистите считат, че 
дефиницията на неклапно ПМ е достатъчно ясна

• Половината от анкетираните считат, че съвместното наличие на 
анамнеза за прекаран ревматизъм и клинични белези за клапно 
въвличане означава ревматично ПМ

• Една трета са на мнение, че наличието на аортен клапен порок 
при ПМ дефинира клапно ПМ

• Подобна е попорцията на отговорилите, че при наличие на 
митрална регургитация ПМ трябва да бъде дефинирано като 
клапно

• По-голяма част от анкетираните считат, че степента на клапния 
порок е с по-малко значение за разграничаването 
клапно/неклапно ПМ



Дефиниция на клапно и неклапно ПМ съобразно Дефиниция на клапно и неклапно ПМ съобразно 
ръководните правиларъководните правила

AHA/ACC/HRS AF 
guidelines

‘историческия термин неклапно ПМ трябва 
да се използва когато ритъмното 
нарушение е налично при липса на 
ревматичен митрален клапен порок, 
клапна протеза или митрална клапна 
реконструкция’

2008 ACCP
Guidelines

Клапно ПМ - mitral stenosis или клапна 
протеза 

The 2012 focused update of 
the ESC Guidelines on AF

‘Терминът клапно ПМ се употребява, когато 
ПМ е свързано с ревматично клапно 
заболяване (главно митрална стеноза) или 
имплантирана клапна протеза’



Основни изключващи критерии в основните Основни изключващи критерии в основните 
проучвания проучвания SPAFSPAF

RE-LY trial ‘. . . history of heart valve disorders (i.e., prosthetic 
valve or hemodynamically relevant valve disease) . . . ’;

ROCKET-AF trial ‘. . . hemodynamically significant mitral valve stenosis.
Prosthetic heart valve (annuloplasty with or without 
prosthetic ring, commissurotomy and/or valvuloplasty are 
permitted) . . .’;

ARISTOTLE trial: ‘Key exclusion criteria were . . . moderate or severe
mitral stenosis, conditions other than atrial fibrillation that 
required anticoagulation (e.g., a prosthetic heart valve) . . .’;

ENGAGE AF trial ‘Key exclusion criteria were . . . moderate-to
severe mitral stenosis . . .’.



RE-LY - RE-LY - Подгрупов анализ симптомна СНПодгрупов анализ симптомна СН

*Missing data in 2015 patients; **7205 patients; bpm = beats per minute; CrCl = creatinine clearance; 
LVEF = left ventricular ejection fraction; SD = standard deviation; sHF = symptomatic heart failure

Ferreira J et al. Circulation 2011;124: A10956

With sHF (n=4904) Without sHF (n=13 209)  P value

Age, yrs, mean (SD) 68.3 (10.2) 72.7 (7.7) <0.001

Male gender, % 66.9 62.3 <0.001

Diabetes, % 26.5 22.1 <0.001

Hypertension, % 75.2 80.2 <0.001

Stroke, % 10.4 13.3 <0.001

Coronary artery disease, % 31.8 26.3 0.0003

Valvular heart disease, % 26.2 19.8 <0.001

LVEF ≤40% 43.5* 11.2** <0.001

CrCl, mL/min, mean (SD) 76.3 (32.6) 71.7 (25.7) <0.001

Type of AF, %
     Paroxysmal
     Persistent
     Permanent

21.6
33.9
44.5

37.0
31.2
31.7

<0.001

Heart rate, bpm, mean (SD) 76.1 (15.2) 72.6 (14.6) <0.001
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Честота на инциденти при пациенти със или без Честота на инциденти при пациенти със или без 
симптомна СН в симптомна СН в RELYRELY

• Симптоматичната СН повишава риска от мозъчен 
инсулт/системен емболизъм и съдова смърт

CI = confidence interval; HR = hazard ratio; SE = systemic embolism; sHF = symptomatic heart failure

Ferreira J et al. Circulation 2011;124: A10956
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n=4904 n=13 209 n=4904 n=13 209

HR 1.30 (95% CI 1.08–1.57)

P=0.005

HR 2.82 (95% CI 2.47–3.21)

P<0.001

Съдова смъртИнсулт/системен емболизъм

0
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Субгрупов анализ симптомна СНСубгрупов анализ симптомна СН: : 
мозъчен инсулт и системен емболизъммозъчен инсулт и системен емболизъм

• Липса на промяна в основния резултат на проучването в зависимост от ЗСН 

Със ЗСН

Без ЗСН

Честота
 (% на год)

D110 D150 W

1.90 1.44 1.92

1.41 1.00 1.64

Dabigatran
better

Warfarin
better

1.51.00.5

D110 vs. warfarin

P (interaction)

0.51

1.51.00.5

Dabigatran
better

Warfarin
better

D150 vs. warfarin

P (interaction)

0.39

Ferreira J et al. Circulation 2011;124: A10956



Субгрупов анализ симптомна СНСубгрупов анализ симптомна СН: : 
честота на кървенечестота на кървене

Със ЗСН

Без ЗСН

Честота (% на год)
D110 D150 W

3.26 3.10 3.90

2.73 3.39 3.45

Голямо кървене D110 vs. warfarin

P (interaction)

1.51.00.5

0.20

D150 vs. warfarin

1.51.00.5

P (interaction)

0.74

Със ЗСН

Без ЗСН

0.22 0.26

0.23 0.34

Интракраниално кървене

0.65

0.80

Warfarin
better

0.91

1.00
Dabigatran
better

1.50.5 2.0 0

0.72

2.01.0
Dabigatran
better

Warfarin
better

1.50.5

Ferreira J et al. Circulation 2011;124: A10956









ARISTOTLE

• 4808 (26.4%) – умерено клапно засягане – митрална 
или трикуспидална регургитация, аортна стеноза или 
регургитация

• 251 пациенти – клапна хирургия



RE-ALIGN™: study design

CrCl = creatinine clearance; DE = dabigatran etexilate; INR = international normalized ratio

Eikelboom JW et al. N Engl J Med 2013;369:1206–14
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Start 
warfarin up 
to day 7

1 week 
follow-up 

or 
transition 

to
RE-

ALIGN™ 
extension 

trial

Warfarin 
(INR according to guidelines)

12 weeks

Study treatment

CrCl <70 mL/min: 
DE 150 mg BID

CrCl 70–<110 mL/min: 
DE 220 mg BID

CrCl ≥110 mL/min: 
DE 300 mg BID

Start DE 
day 3–7

A: SurgeryB: Surgery 
(>3 

months)

Population  A  

Population B 



Population A Population B All patients

Dabigatran 
(n=133)

Warfarin
(n=66)

Dabigatran
(n=35)

Warfarin
(n=18)

Dabigatran
(n=168)

Warfarin
(n=84)

Death, n (%) 1 (1) 2 (3) 0 0 1 (1) 2 (2)

Stroke, n (%) 9 (7) 0 0 0  9 (5) 0

SE, n (%) 0 0 0 0 0 0

TIA, n (%) 2 (2) 2 (3) 1 (3) 0 3 (2) 2 (2)

MI, n (%) 1 (1) 0 2 (6) 0 3 (2) 0

Death/stroke/SE/
MI, n (%)

11 (8) 2 (3) 2 (6) 0 13 (8) 2 (2)

Death/stroke/TIA/SE/
MI, n (%)

12 (9) 4 (6) 3 (9) 0 15 (9) 4 (5)

.

RE-ALIGN™: adjudicated efficacy outcomes

MI = myocardial infarction; SE = systemic embolism; TIA = transient ischaemic attack

Eikelboom JW et al. N Engl J Med 2013;369:1206–14
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RE-ALIGN™: adjudicated safety outcomes

Eikelboom JW et al. N Engl J Med 2013;369:1206–14 19

Population A Population B All patients

Dabigatran 
(n=133)

Warfarin 
(n=66)

Dabigatran
(n=35)

Warfarin 
(n=18)

Dabigatran
(n=168)

Warfarin 
(n=84)

Major bleeding, 
n (%)

7 (5) 2 (3) 0 0 7 (4) 2 (2)

Major bleeding 
with pericardial 
location, n (%)

7 (5) 2 (3) 0 0 7 (4) 2 (2)

Any bleeding, 
n (%)

35 (26) 8 (12) 10 (29) 2 (11) 45 (27) 10 (12)





Дизайн на проучванията сравняващи новите ОАС Дизайн на проучванията сравняващи новите ОАС 
при пациенти с предсърдно мъжденепри пациенти с предсърдно мъждене

• Широкомащабно клинично проучване (14000 - 18000) 
(1,4%/годишно ACTIVE W)

• Проследяващо hard endpoint – 450 събития
• Рандомизирани срещу Warfarin
• Двойно сляпо или проспективно, рандомизирано, 

отворено проучване със заслепеност по отношение на 
крайните точки (PROBE)

• Еквивалентност (или превъзходство)
• На терапия с ОАС или без такава
• CHADS2  ≥1 или ≥2
• Време в терапевтичен интервал TTR (INR 2-3) при 

пациентите на Warfarin = 65%
• Проследяване на всички пациенти





База за провеждане на регистри при База за провеждане на регистри при 
пациенти с ПМпациенти с ПМ

• Регистър – системна колекция от данни свързани със 
специфичен проблем

• Ограничения на информацията при пациенти с ПМ – пациентска 
характеристика, поведение, терапия и клиничен ход
– Главно от проведени рандомизирани клинични проучвания при 

селектирана група пациенти
– Информация от болничната документация при настъпил исхемичен 

или хеморагичен инцидент, малко информация по отношение на 
стабилни  амбулаторни пациенти

– Остарели данни – бърза промяна на епидемиологията, 
поведението и лечението

• Нужда от съвременни и репрезентативни данни, най-добре като 
част от мултицентрови регистри или административна база 
данни



15 000 пациенти, 46 страни
Пароксизмално ПМ 27%, персистиращо 23%, 
перманентно 50%, новодиагностицирано 35%



RE-LY AFRE-LY AF
Различия в употребата на ОАСРазличия в употребата на ОАС



RE-LY AFRE-LY AF
Контрол на Контрол на INRINR



The Global Anticoagulant Registry in the Field The Global Anticoagulant Registry in the Field 
(GARFIELD)(GARFIELD)



GARFIELDGARFIELD
Неадекватен Неадекватен INR INR контрол на фона на терапия с контрол на фона на терапия с 

VKAVKA



GARFIELDGARFIELD
Инциденти по време на първата година от Инциденти по време на първата година от 
проследяване и връзка с лечението и проследяване и връзка с лечението и TTRTTR



GARFIELDGARFIELD
Лечебни режими в зависимост от Лечебни режими в зависимост от CHADSVASCCHADSVASC



PREFER in AFPREFER in AF

• Мултинационален, мулти-
центров, обсервационен

регистър
• Главно големи болници

• Едногодишно 
проследяване

• 7243 пациенти



PREFER in AFPREFER in AF
Антикоагулация спрямо Антикоагулация спрямо CHADSVASC CHADSVASC преди и преди и 

след 2010 годслед 2010 год



PREFER in AFPREFER in AF
Некоректна употреба на антитромбозни Некоректна употреба на антитромбозни 

средствасредства











38

Beyer-Westendorf J, et al. Eur Heart J. 2014;35:1888–1896.





*ACC/AHA/ESC guidelines 2006

Реалните данни при ПМ – Реалните данни при ПМ – 
различия с международните препоръкиразличия с международните препоръки* * 

в Българияв България

31.3 33 33.6

37.5
52.6

58.2

21.2
12.3 7.5

0.7
2.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CHADS2 = 0 CHADS2 = 1 CHADS2 =>2

без

двете

антикоагуланти

антиагреганти



• неинтервенционално, срезово, многоцентрово проучване при 
амбулаторни пациенти с неклапно предсърдно мъждене, лекувани с  
ВКА  съгласно разрешените показания за употреба и местната 
медицинска практика за период >12 месеца.

• Общо 1218 пациенти от 147 медицински практики са включени от 244 
изследователи – специалисти кардиолози в периода Февруари 2012 – 
Юни 2012.

• пет последователни пациенти, които отговарят на включващите 
критерии и да документира показатели, които могат да окажат влияние 
върху оптималния терапевтичен подход и представляват 
предизвикателство в антикоагулантното лечение

• Основна цел на проучването е да се съберат достатъчно количество 
данни, които ще дадат възможност за оценка на предизвикателствата, 
свързани с приложението на ВКА при пациенти с ПМ в България
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